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PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang…
“dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat
Allah melainkan kaum yang kafir.” Qs. Yusuf : 87
“dan Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Qs. Al-Baqarah : 286
Yang Utama Dari Segalanya…
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.
Taburan cinta dan kasih sayang Mu telah memberikan ku kekuatan
Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta
Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, Akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Tak lupa sholowat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Ayahnda dan Ibunda Tersayang…
Tampak garis kelopak mata yang dah mulai bekerut, Tersadar bahwa dia selalu memperhatikan ku dari
kecil hinga kini, Tampak rambutnya yang hitam dah mulai memutih
Dan aku sadar dia selalu memikirkan keadaan ku lagi waktu aku kecil hinga kini
Ya Allah…Ku bersyukur kepadamu
Engkau menciptakan orang tua sebagai pembimbing jiwa ini
Ya Allah…Ku bersyukur kepadamu
Engkau menciptakan orang tua sebagai tempat utama
Berbagi hati ini dikala sedih sepi…
Ku ingin membahagiakannya hingga akhir menutup mata
Ku ingin membahagiakannya hinga senyum dan nasehat terakhirnya
Teruntuk yang terkasih Ayahnda dan Ibunda.
Maafkan bila ananda banyak bersalah…semoga ananda bisa membahagiakan ayah
dan ibunda, terima kasih beribu terima kasih anannda ucapkan mungkin ini tak
Seberapa, tapi inilah yang ananda bisa kasih
Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan…
Terima kasih untuk saudara ku yang tersayang.
Terima kasih untuk semua adik-adik dan kawan-kawan tercinta
Yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
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MOTTO

Artinya : Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu
dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan
dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah
swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan
tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu”. (An
Nisa: 1)
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam
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terlimpahkan

kepada

menyelesaikan skripsi dengan

Rasulullah

SAW,
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penulis
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ABSTRAK
Pernikahan usia Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan
seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang
diatur oleh Undang-Undang. Meskipun telah dijelaskan batas usia anak dapat
melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang pernikahan, masih
banyak orang tua di pedesaan yang menikahkan anak perempuan pada usia 14-16
tahun. Salah satu desa yang masyarakatnya masih banyak yang melakukan
pernikahan pada usia dini yaitu Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari hasil wawancara awal dengan beberapa
informan di Desa Pemusiran, penyebab pernikahan usia dini didesa ini adalah
karena masalah ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media/pergaulan, dan
faktor adat. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat untuk mengetahui faktorfaktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan usia dini di Desa Pemusiran.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (indept interview) dan
dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan dan pengecekan data. Dari hasil penelitian dapat
diketahui bahwa faktor-faktor penyebab ternjadinya pernikahan usia dini di Desa
pemusiran antara lain faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua,
media/pergaulan, dan faktor adat.

xii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................................ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................................iii
PERSEMBAHAN ........................................................................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................................ v
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... vi
ABSTRAK .....................................................................................................................viii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 9
C. Batasan Masalah.......................................................................................... 10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 10
E. Kerangka Teori............................................................................................ 11
F. Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 12
BAB II: METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 15
B. Jenis Dan Sumber Data ............................................................................... 16
C. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 17
D. Teknik Analisis Data ................................................................................... 19
E. Sistematika Penulisan.................................................................................. 21

xiii

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sekilas Tentang Desa Pemusiran ............................................................... 22
B. Struktur Organisasi Kepeminpinan Desa Pemusiran Kec. Nipah
Panjang ........................................................................................................ 24
C. Visi dan misi Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang ................................... 25
D. Keadaan penduduk ...................................................................................... 30
BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini ...................................................... 31
B. Dampak Pernikahan Usia Dini ................................................................... 36
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................. 51
B. Saran- saran ................................................................................................. 54
C. Kata penutup ............................................................................................... 54
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULUM

xiv

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, bumi dan langit,

malam juga siang serta air pasang surutnya, semua dijadikan dengan
keseimbangan. Masalah perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia.
Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang
dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya sakinah mawaddah
warahmah dalam keluarga.
Perkawinan dalam buku fiqh ditemui dua kata

untuk perkawinan atau

pernikahan al-nikah dan al-ziwaj. Secara harfiah, al-nikah berarti al-wath’u, aldhammu. Kata al-wath’u berasal dari kata wath’a-yath’u -wath’an, artinya
berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan
bersetubuh.1
Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam
kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia,
sebagai ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan
perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an sebagai berikut:
ً غ ِل
َ ْض َوأ َ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم ِميثَاقًا
ُ ْف تَأ ْ ُخذُونَهُ َوقَ ْد أ َ ْفضَى بَ ْع
يظا
ٍ ض ُك ْم إِلَى بَع
َ َو َكي

1

Baharuddin Ahmad danYuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia, (Jakarta:
Gaung Persada Group, 2014), hlm.13
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2

Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah
bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian.2
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam
disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana dijelaskan
dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha Esa. Meskipun perkawinan usia dinimerupakan masalah
predominan di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih
berlangsung di negara maju yang orangtua menyetujui pernikahan anaknya
berusia kurang dari 15 tahun. Telah menjadi perhatian komunitas internasional
mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan
seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular
seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam
pernikahan usia dini, bahkan ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan
terjadinya perkawinan usia dini diantaranya faktor pendidikan, lingkungan, sosial
dan agama. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi
di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan
meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini
2

An-Nisa (4) : 21
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juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan
anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.
Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak
anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan
meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.3
Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya
membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan
apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung
seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang
bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4
Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah
perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial
biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan
sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa
menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara
mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan
emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupaka aspek
yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan
rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami

3

http://listianurr.blogspot.com/2014/06/laporan-observasi-tentang-pernikahan.html di
akses tanggal 8 oktober 2018
4
Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1
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maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya
dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah
secara hukum.
Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak
memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa
atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan
baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang
diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat
sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa
memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu
mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam
melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting.
Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan
psikologis.
Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya
kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam
kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Pernikahan yang sukses sering
ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk
menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya
pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun
yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik
Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik.
Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh

5

keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap
perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan
lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu
muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek
psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam
arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat
keremajaannya dari pada sifat keibuannya.
Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anakanak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang
dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah
bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.
Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi
stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang
masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Meskipun batas
umur perkawinan telah ditetapkan, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda
atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan
kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan
harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. 5
Pada umumnya yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda di Desa
Pemusiran
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Kecamatan

Nipah

Panjang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7

tidak

semua

memiliki

tingkat
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kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai. Mengingat keluarga adalah
tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka
pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Kepada
pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai
tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta
rasa hormat, pemahaman agama. Masih banyak orang tua yang belum menyadari
pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak
jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.
Kenyataan ini terjadi di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang. Di Desa ini
sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga tujuan
dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun mereka yang
menikah usia dini adalah sebagai berikut:
No

Nama Suami

Umur

Nama Isteri

Umur

1

Herman

17 Tahun

Lilies

14 Tahun

2

Kurniawan

19 Tahun

Karmila

15 Tahun

3

Saruding

24 Tahun

Herli

15 Tahun

4

Acok

26 Tahun

Darna

15 Tahun

5

Unding

25 Tahun

Nurlela

15 Tahun

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya
dapat dipelihara secara harmonis terkadang suami isteri gagal mewujudkan
kedamaian dalam rumah tangga. Periode usia remaja merupakan periode transisi
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atau peralihan, remaja mengalami masa peralihan. Tidak ada anak perempuan dan
anak laki-laki yang tidak melewati masa remaja. Remaja itu sendiri adalah anak
yang dalam masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa serta
mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala bidang. Mereka bukan
lagi anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak namun
bukan pula orang dewasa yang telah matang.
Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan
minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun6.
Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa untuk
melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan
dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak orang tua di
pedesaan masih belum mengerti arti kedewasaan seorang anak, mereka
menganggap bahwa apabila anak mereka terutama perempuan telah mengalami
perubahan yang signifikan dari bentuk badan maka nak perempuan mereka harus

6

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1
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segera dinikahkan. Rentang usia anak perempuan yang berkisar antara 14-16
tahun dirasa cukup untuk melangsungkan pernikahan tanpa melihat kematangan
psikologis anak. Meskipun telah dijelaskan batas usia anak dapat melangsungkan
pernikahan sesuai dengan UU pernikahan, masih banyak orang tua di pedesaan
yang menikahkan anak perempuan pada usia 14-16 tahun. Hal ini juga
dipengaruhi oleh sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat menyatakan
bahwa salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia muda tidak adanya
pengertian

mengenai

pernikahan

serta

masih

adanya

kepercayaan

mempertahankan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, akibatnya
pernikahan usia muda dikalangan anak perempuan masih berlangsung.
Umumnya menikah muda ini terjadi di pedesaan. Hal ini karena kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia muda serta dampaknya
terhadap pendidikan anak perempuan. Masyarakat pedesaan masih percaya
dengan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Banyak
faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda salah satunya sosial
budaya. Para orang tua dipedesaan umumnya masih berpikiran bahwa anak
perempuan tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting
anak itu bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka dan setelah itu anak
perempuan itu sudah bisa menikah, orang tua tidak pernah mempertimbangkan
umur anak perempuan mereka terpenting anak perempuan mereka bisa memasak
dan mengurus suami. Karena meskipun pendidikan anak perempuan mereka
tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga.

9

Hal tersebut yang mendorong orang tua menikahkan anak mereka dengan
alasan takut anaknya menjadi perawan tua. Pandangan orang tua mengenai anak
mereka yang tidak segera menikah menyebabkan anak merasa terkucil dari temantemannya karena perbedaan status yang mereka sandang antara yang belum
menikah dengan mereka yang sudah menikah. Akibatnya anak perempuan
memutuskan untuk segera menikah. Meskipun terkedang tidak hanya lingkungan
yang berpengaruh justru orang tua mereka yang terburu-buru menikahkan anak
perempuannya dengan alasan adat, tradisi dan budaya masyarakat setempat.
Orang tua mereka mengatakan jika maka perempuan tidak segera dinikahkan,
mereka hanya akan menjadi beban mental orang tua.
Dari penjelasan diatas untuk mengetahui lebih jelas tentang faktor yang
mempengaruhi pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Pemusiran, Kec. Nipah
Panjang. Maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk
skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA
DINI (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung
Jabung Timur)

B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian ini

adalah:
1.

Apa saja penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Pemusiran, Kec.
Nipah Panjang?

2.

Apa saja dampak pernikahan usia dini di Desa Pemusiran, Kec. Nipah
Panjang?
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C.

Batasan Masalah
Agar penelitian lebih fokus kepada permasalahan yang akan dibahas dan

mencegah

terjadinya

kesimpangan

siuran

penyelesaian

masalah,

serta

keterbatasan waktu kemampuan dampak penulis membatasi masalahnya pada
factor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda serta dampak yang di
alami oleh mereka dalam hal ini penilitiannya di Desa Pemusiran, Kec Nipah
Panjang.

D.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian yaitu sebagai

berikut:
a.

Ingin mengetahui apa saja penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa
Pemusiran, Kec. Nipah Panjang.

b.

Ingin mengetahui apa saja dampak pernikahan usia dini di Desa Pemusiran,
Kec. Nipah Panjang.

2.

Kegunaan Penelitian

a.

Memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri mengenai selukbeluk kehidupan berumah-tangga.

b.

Bagi masyarakat umum. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang
UU perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai
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dengan tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
c.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan
penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya
Studi Hukum Keluarga Islam.

E.

Kerangka Teori
Untuk mempermudah penulisan memahami permasalahan yang akan

dibahas maka penulis mengemukakan kerangka teori yang berkaitan dengan judul:
1.

Pengertian perkawinan
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.7 Pernikahan dalam Islam diatur dalam fikih pernikahan dan
pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan
yang dilarang. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi
hukum Islam. Pernikahan dijelaskan sebagai
1.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8

7
8

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1
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2.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau
miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.9

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk
melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam
masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang
melangsungkan perkawinan di usia muda atau di 13 bawah umur. Sehingga
Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu
meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.10

F.

Tinjauan Pustaka
Menurut pengamatan dan penelusuran penulis terhadap buku-buku karya-

karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya, belum ditemukan karya ilmiah yang
khusus membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia
muda.
Namun terdapat literatur yang membahas tentang masalah faktor atau
dampak akibat pernikahan usia muda dalam bentuk skripsi. Pembahasanya hampir
sama namun subyek dan obyeknya berbeda, Yaitu: Penelitian mengenai fenomena
pernikahan usia muda juga dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara (2010), Program
Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjudul “Studi Kasus
9

Kompilasi Hukum Islam pasal 2
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6
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Pengaruh Budaya menikah Muda Terhadap Rendahnya Tingkat Pendidikan
Formal Perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan”, dalam hasil penelitiannya,
Aditya menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa
Gejugjati Pasuruan dipengaruhi oleh faktor budaya menikah muda serta faktor
pendukung lainnya seperti faktor ekonomi, latar pendidikan serta tradisi maupun
adat-istiadat yang berkembang di Desa ini. Hal ini menyebabkan menurunnya
kualitas pendidikan terutama anak perempuan, oleh karena itu perlu adanya upaya
kedepan untuk mengubah tradisi menikah muda agar masalah rendahnya tingkat
pendidikan perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dapat diatasi.
Penelitian kedua dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember, Icha Ahyati (2006) dengan judul penelitian “FaktorFaktor
Orang Tua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda ( Studi Kasus di Dusun
Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso). Dalam
penelitian ini, dijelaskan faktor sosial budaya yakni tradisi menikah muda
mempengaruhi tingkat pendidikan formal perempuan di Dusun Krajan Desa
Kejawan. Rata-rata anak perempuan di Desa Kejawan di desa ini menikah pada
rentang usia 14-16 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana anak menempuh
pendidikan formal. Orang tua di desa ini mengutarakan berbagai alasan mereka
menikahkan anak perempuan pada usia muda yakni karena mengikuti tradisi di
desa setempat yang menikahkan anak perempuan pada usia muda. Mereka juga
masih percaya dengan adat yang berkembang, apabila mereka tidak segera
menikahkan anak perempuan mereka, anak mereka tidak akan laku atau akan
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menjadi perawan tua. Faktor pendukung lainnya antara lain keadaan sosial
budaya, dan ekonomi.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil

data primer dari lapangan yang berlokasi di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang
maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan
masalah manusia. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati yaitu:
1.

Pendekatan yuridis
Adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.

Pendekatan Sosiologis
Dalam Studi Islam. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama
dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang
menguasai

hidupnya.

Sosiologi dapat

digunakan

sebagai

salah

satu pendekatan dalam memahami sebuah permasalahan dalam hal ini yang
berkaitan dengan pernikahan usia dini
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B.

Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mengenai data-

data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia
muda. Sumber data yang diproleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:
1.

Data Primer
Adalah data pokok yang di perlukan dalam penulis yang di peroleh secara

langsung dari sumbernya.11Data primer dari penelitian ini adalah informan
pertama yaitu data asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
wawancara dengan pihak-pihak yang menikah usia muda di Desa Pemusiran, Kec.
Nipah Panjang.
2.

Data Sekunder
Adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung

melalui sumber perantaraan. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber
lain sehingga tidak bersifat authentik karena sudah diperoleh tangan kedua, ketiga
dan seterusnya, yang diperoleh melalui buku- buku rujukan seperti, PerundangUndangan, juga dalam sebuah skiripsi dan terdapat juga data yang diperoleh dari
internet dan sumber sumber lain yang memiliki hubungan terhadap masalah yang
diteliti.12

11

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada,
2010), hlm.30
12
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, ( Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2014),
hlm.34
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C.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan

data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang. Tujuan dari
pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan
reliable yang berkaitan dengan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahanbahan keterangan dan informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan
data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif.
Setelah mengetahui data kuantitatif yang diperlukan selanjutnya adalah
menentukan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai yaitu
menggunakan metode observasi, angket atau kuesioner, wawancara dan
dokumentasi. Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini:
1.

Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk meneliti secara langsung
mendatangi objek yang akan diteliti dan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti. Pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya
pristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut
observasi langsung Melalui observasi dimaksud, maka penulis langsung
mengadakan suatu pengamatan langsung di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang
yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Mengamati kondisi
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Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, dan keadaan lain yang ada kaitannya
dengan masalah yang dibahas.13
2.

Interview/ Wawancara
Wawancara atau interview yaitu wawancara dimana peneliti melakukan

tatap muka dengan responden untuk memperoleh informasi dari responden
tersebut. wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula atau
percakapan-percakapan yang dilakukan atas dasar maksud tertentu dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewancara guna mendapatkan
informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dalam hal ini
yang penulis wawancarai adalah salah satu penduduk masyarakat desa pemusiran
yang menikah usia dini namanya Unding (laki) umurnya 25 tahun dan nurlela
(perempuan) umur 15 tahun dan tidak terlepas juga penulis juga mewawancarai
kepala desa pemusiran yaitu bapak akmal rauf.
3.

Dokumentasi
Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen

dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi
khusus dari karangan/ tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya begitu juga
data-data dari arsip atau berkas-berkas

maupun hasil wawancara, kemudian

mempelajarinya dan mengkaji dokumen atau berkas-berkas tersebut.14

13

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64

14

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal.190
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D.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh

seorang peneliti, untuk menganalisa dan mengembangkan data data yang telah
dikumpulkan. Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan
menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang
diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau
menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan15
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya
kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan data kualitatif dengan mendeskripsi dan menganalisis
kemudian mengambil kesimpulan dari data yang ada. Berangkat dari kasus-kasus
yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau prilaku objek
penelitian atau situasi lapangan penelitian), untuk kemudian dirumuskan menjadi
model, konsep, teori, prinsip, atau defenisi yang bersifat umum. Analisis data
yang penulis gunakan ada beberapa tahap, yaitu:
1.

Deskripsi, Adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang
dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti
oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.16

2.

Reduksi Data, penulis mempertegas, memperpendek, membuat fokus,
membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan
pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses ini
berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. Reduksi
15

Mukhtar, Bibingan Skripsi,Tesis Dan Artikel Ilmiah, (Jakarta:Gaung Parsada
Press,2010), hlm.199
16
Ibid.., hal. 104
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data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan
“reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.
Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan dalam aneka
macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian
singkat, menggolongkan-nya dalam satu pola yang lebih luas, dsb.
Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau
peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.17
3.

Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian
disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang
meliputi berbagai jenis keterangan.

4.

Penarikan Kesimpulan, pada kesimpulan penulis akan memberikan
gambaran akhir mengenai apa yang diteliti.

17

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 170
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E.

Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi lima bab, setiap babnya terdiri dari beberapa

sub-bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan antara sub-bab dengan bab yang berikutnya. Adapun
sistematika pembahasannya adalah seperti berikut: pertama, mengenai asas
penelitian yang merangkumi pembahasan skripsi ini.
Bab Pertama terdiri dari sub-bab sebagai berikut: latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teori.
Bab Kedua, penulis membahas mengenai metode penelitian. Bab ini terdiri dari
sub-bab sebagai berikut: pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data,
instrumen pengumpulan data, tehnik pemilihan informan, tehnik analisi data,
sistematika pembahasan.
Bab Ketiga, penulis membahas mengenai gambaran umum perkawinan. Bab ini
terdiri dari sub-bab sebagai berikut: Pengertian Perkawinan Di Indonesia,
Perkawinan Usia Muda, Faktor-faktor Pendorong Usia Muda, Syarat-syarat
Perkawinan Tujuan Perkawinan.
Bab Keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian gambaran
umum lokasi penelitian, Faktor pendorong usia muda, Dampak pernikahan usia
muda.
Bab Kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata
penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Sekilas Tentang Desa Pemusiran
Desa Pemusiran adalah suatu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Nipah

Panjang. Dilihat dari letak Geografisnya Desa Pemusiran berada pada ketinggian
sekitar kurang lebih 160 meter dari permukaan laut. Jarak tempuh dari desa ke
kota Kecamatan adalah kurang lebih 12 kilo meter ke arah Timur, sedangkan jarak
tempuh dari pusat desa ke kota Kabupaten kurang lebih 20 kilo meter ke arah
Timur.
Luas wilayah desa Pemusiran lebih kurang lebih 1000 hektar (ha), dan
peruntukanya kurang lebih 883 hektar sebagai lahan. Daerah perkebunan
termasuk tanah yang cukup subur, sangat cocok untuk perkebunan berbagai jenis
perkebunan, salah satunya yang menjadi lahan masyarakat adalah perkebunan
kelapa, pinang dan lain-lain. Dilihat dari perkembangan wisata, desa pemusiran
berada tidak jauh dari laut.
Desa pemusiran berbatasan dengan beberapa desa yaitu :
1.

Sebelah Timur : Desa Bunga Tanjung Berbatasan Sungai Tering,
Kecamatan Nipah Panjang.

2.

Sebelah Selatan: Desa Sungai Raya Kecamatan Nipah Panjang

3.

Sebelah Barat

4.

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Lautan

: Desa Teluk Kijing Kecamatan Sukasada

Kependudukan Mata Pencaharian Penduduk Desa pemusiran pada
umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, perkebunan namun ada
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juga yang sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, TNI, Polri, Buruh, dan
Wiraswasta. Desa Pemusiran berpenduduk 883 jiwa, dengan Kepala Keluarga
atau 800 lebih jiwa, yang mana sekitar 400 laki-laki dan 453 perempuan.
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C. Visi Dan Misi Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung
Jabung Timur
a.

Visi
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Desa Pemusiran serta mempertimbangkan budaya yang hidup
dalam masyarakat, maka ditetapkan “ Pemusiran Semangat” (Sejahtera, Mandiri,
Agamis dan Demokratis). Penjabaran Visi Desa Pemusiran tersebut adalah
sebagai berikut
a.

Sejahtera
Adalah sikap dan kondisi masyarakat Pasirnanjung yang mampu memenuhi
kebutuhan dan hak dasarnya seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan
Pelayanan Publik.

b.

Mandiri
Adalah sikap dan kondisi masyarakat Pasirnanjung yang mampu
meningkatkan dan menggali kemampuan dan kekuatan sendiri serta
potensinya seperti Infrastruktur, Lingkungan, Sumber Daya Air, Pertanian,
perkebunan dan lain sebagainya.

c.

Agamis
Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa
menghadapi tantangan jaman dan arus globalisasi serta perkembangan
budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat.

d.

Demokratis
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Sikap dan kondisi masyarakat yang siap berperan aktif dalam memberikan
kontribusi bagi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Demokratisasi di
Masyarakat
b.

Misi
Agar visi Desa Pasirnanjung tersebut dapat diwujudkan dan dapat

mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimilki,
ditetapkan Misi Desa Pemusiran, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan
serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Mewujudkan SDM Yang Sehat, Cerdas, Produktif Dan Berdaya Saing
Dengan Tujuan :

1)

Mendorong tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi masyarakat
sebagai indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2)

Menciptakan Kinerja Aparatur Desa yang handal dan professional.

3)

Menciptakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki produktifitas, jiwa
berwirausaha dan etos kerja yang tinggi. Dengan Sasaran sebagai berikut

a)

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan sistem
rujukannya terutama untuk kesehatan ibu dan anak.

b)

Terbentuk dan terwujudnya Desa Siaga yang peduli dan tanggap terhadap
kesehatan masyrakat dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku Hdup
Bersih dan Sehat (PHBS).

c)

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib
belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah.
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d)

Meningkatnya semangat dan etos kerja serta profesionalisme aparatur desa
dalam melayani kebutuhan masyarakatnya.

e)

Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak;

f)

Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan peran pemuda dalam berbagai
aspek dan proses pembangunan

g)

Menciptakan lapangan usaha baru bagi usia produktif serta meningkatnya
akses, kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

b.

Meningkatkan Kemandirian Dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggali Sumber Daya Dan Potensi Desa Berlandaskan Semangat
Gotong Royong dengan tujuan:

i.

Menyediakan Infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dengan Sasaran:
a)

Meningkatnya semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saat
ini mulai memudar

b)

Meningkatnya kemandirian dan semangat dalam dalam semua aspek dan
proses pembangunan

c)

Tergalinya seluruh potensi dan kualitas sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang dimilki Desa pemusiran.

d)

Mengurangi angka permasalahan sosial yang terjadi dan berkembang di
masyarakat yang berprinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
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c.

Menciptakan Masyarakat Yang Memiliki Kearifan Budaya Lokal Dan
Kondisi Sosial Yang Baik Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi
Dengan Berlandaskan Ketuhanan YME Dengan Tujuan:

1.

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Desa pemusiran.

2.

Mencegah dan mengurangi tingkat kenakalan remaja dan kriminalitas
pengaruh arus urbanisasi dan arus globalisasi jaman

3.

Meningkatnya

kesadaran

akan

perbedaan

dan

menghormati

serta

menghargai antar pemeluk agama, suku dan budaya dengan Sasaran:
a)

Mewujudkan kebebasan setiap pemeluk agama dalam menjalankan
ibadahnya masing-masing.

b)

Meningkatnya sikap saling menghargai dan menghormati antar berbagai
komunitas budaya.

c)

Berkembangnya implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan local.

d)

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kejahatan korupsi,
kolusi dan nepotisme sejak dini.

e)

Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi, dan kerjasama antar
umat beragama

f)

Menyiapkan sumberdaya manusia Desa Pemusiran terhadap pengaruh arus
globalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
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d.

Mewujudkan Pelaksanaan Demokratisasi Masyarakat Yang Aman,
Tertib Dan Kondusif Dengan Tujuan:

a.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan proses
demokrasi baik itu Pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah dan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

b.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga stabilitas dan
kondusifitas wilayah dari berbagai gangguan dan kejahatan yang terjadi di
masyarakat dengan Sasaran:

a)

Terselenggaranya hak azasi manusia dalam menyampaikan aspirasinya pada
proses pemilu.

b)

Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat secara
menyeluruh

c)

Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif
merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan
daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi
masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan infrastruktur oleh
masyarakat serta pemeliharaan sarana publik.

d)

Terwujudnya kehidupan berpolitik yang

demokratis diimplementasikan

dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat pastisipasi dalam pesta
demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif.
e)

Terwujudnya penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam
segala aspek kehidupan.
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D.

Keadaan Penduduk Desa Pemusiran

a.

Jumlah penduduk
Jumlah penduduk desa pemusiran kecamatan nipah panjang kabupaten
tanjung jabung timur terdiri dari 3 Dusun 16 Rt yang berjumlah kurang
lebih 883 jiwa dengan rincian jumlah kk sebanyak kurang lebih 400 k, dan
dapat dilihat dari tabel berikut ini:

b.

N0

Nama dusun

Jumlah Rt

1

Dusun Adil

5 Rt

2

Dusun Triyura

6 Rt

3

Dusun Ampera

5 Rt

Jumlah

16 Rt

Jumlah penduduk kelompok umur atau usia dalam wilayah desa pemusiran
No Usia (tahun)

Jumlah penduduk

1

Usia 0-5 tahun (balita)

Sekitar 100

2

Usia 6-12 tahun (usia sekolah)

Sekitar 200

3

Usia 13-50 tahun (dewasa)

Sekitar 380

4

Usia 51-dst/lansia

Sekitar 203

Jumlah

883 jiwa

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

1.

Ekonomi
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis

kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya
dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga
sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan
harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang
sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya
kita sering jumpai dipedasaan, orang tua tidak memikirkan usia anaknya "Apakah
sudah cukup umur atau belum?" yang mereka pikirkan hanya menikahkan
anaknya. Apalagi ketika yang datang melamar adalah dari keluarga kaya, dengan
harapan dapat meningkatkan derajatnya.18 Selain alasan-alasan diatas termasuk
juga alasan–alasan sebagai berikut:
a.

Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup
orang

tuanya,

khususnya

orang

tua

mempelai

wanita.

Sebab

menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan
diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah
uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk

18

Wawancara dengan Herli, (pelaku nikah usia dini), tanggal 2 mei 2018
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menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu
lamanya.
b.

Untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai
laki-laki

dan

orang

tua

mempelai

perempuan

sebab

dengan

diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan
agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu yang sudah menjadi suami
istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah
pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha
yang saling membutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah
perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah
pendekatan sudah mulai diambil, sedemikian rupa sehingga kedua cabang
usaha tersebut berkembang menjadi satu usaha yang lebih besar.19
2.

Pendidikan
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika
seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi
waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri,
sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga
jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan
waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang
tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan
jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Disini,
terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk

19

Wawancara dengan Darna, (pelaku nikah usia dini), tanggal 3 mei 2018
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sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak
tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun
(syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), maka akan
punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka perkawinan usia
dini.Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak
dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan
anaknya yang masih dibawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat
dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi.20
Wawancara:
a.

Penulis: oh ya mbak sebenarnya yang menyebabkan mbak cepatcepat mengambil keputusan untuk menikah apa ya mbak?
Jawab: sebenarnya bang kami menikah cepat-cepat itu terkadang
selain dari pada akibat ekonomi ada juga karna orang tua kami yang
berpikiran bahwa pendidikan itu gak penting katanya (ayah pelaku)
ujung-ujungnya ke dapur juga biasala bang orang tua kami juga nggak
merasakan bangku pendidikan.21

3.

Faktor orang tua
Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk
segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai lakilaki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama.
Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan
20
21

Wawancara dengan Darna (pelaku nikah usia dini), tanggal 2 mei 2018
Wawancara dengan Lilis (pelaku nikah usia dini), tanggal 8 November 2018
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bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah
tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya. Dimana perkawinan tersebut
dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia
(orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang
sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian sebesanan agar
tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan
kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan
orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang
bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut. Orang tua
khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki
yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Terkadang
kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor
pernikahan dini, mengapa? Karena orang tua pada umumnya ingin cepatcepat menikahkan anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak
gadisnya jadi perawan tua.22

4.

Media/pergaulan
Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian
Permisif terhadap seks. Terkadang pergaulan juga menjadi faktor
pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih
untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak

22

Wawancara dengan Nurleha, (pelaku nikah usia dini), tanggal 2 oktober 2017
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berstatus halal. Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita
tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini
berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat
perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum
adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah
dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut
berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan
sekitarnya. Di sini yang dimaksud sudah dewasa adalah mencapai suatu
umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau
ciri-ciri antara lain :
a.

Sudah mampu untuk menjaga diri.

b.

Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluan sendiri.

c.

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan
serta mempertanggungjawabkan segala-galanya sendiri.

5.

Faktor adat
Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan
perawan tua sehingga segera dikawinkan. Anak sejak kecil sudah di
jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk
mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat
mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan,
jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan
mereka tidak putus.23

23

Wawancara dengan bapak Akmal Rauf, kepala desa pemusiran, tanggal 2 oktober 2017
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B.

Dampak Pernikahan Usia Dini
Dampak positif dari perkawinan usia dini sebagai berikut :
Menghindari perzinahan

i.

Jika ditinjau dari segi agama perkawinan usia dini pada dasarnya tidak
dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai
implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering
dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik
oleh agama maupun hukum.

ii.

Belajar bertanggung jawab
Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang

berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya
suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan
tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan
bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan
kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun
pada orang lain (istrinya).
a.

Dampak terhadap masing-masing keluarganya
Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka
masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa
mandiri dalam mengurusi kehidupan keluarganya. Biasanya mereka yang
melakukan pernikahan dini itu masih ikut dengan orang tua, masih tinggal
dengan orang tuanya sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam
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menyelesaikan

permasalahan

yang

mereka

hadapi.

Ketika

terjadi

pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing
akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah nya. Nah hal inilah yang
akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing
b.

Dampak terhadap anak-anaknya
Tidaklah mudah untuk menjalankan pernikahan di usia muda, terutama bagi
wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila
hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu
rentan perceraian di dalam pernikahan dini. Mengapa? Karena seringkali
pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya
sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, hingga kemudian anak itu di
titipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada nenek dan
kakeknya atau saudara ayah dan ibunya.

c.

Dampak terhadap pasangan suami istri
Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan
tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu
? nah, ketidaktahuan ini di sebabkan karena mental dan fisik yang belum
matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah
pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri
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2.

Dampak Negatif
Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut :
a.

Segi Kesehatan
Dilihat dari segi kesehatan, perkawinan usia dini dapat berpengaruh pada
tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta
berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu
kesehatan, usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia
20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih
dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah
sering

mengalami

prematuritas

(lahir

sebelum

waktunya)

besar

kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun
mental, penyakit ayan, kebutaan, dan ketulian.
b.

Segi Fisik
Pasangan

usia dini belum

mampu

dibebani

suatu

pekerjaan

yang

memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya,
dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu
faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan
rumah tangga. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.
Utamanya bagi pria.
c.

Segi Mental/Jiwa
Pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap
apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami
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kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan
belum matang emosionalnya.
d.

Segi Kependudukan
Perkawinan usia dini, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat
fertilitas

(kesuburan)

yang

tinggi,

sehingga

kurang

mendukung

pembangunan di bidang kesejahteraan.
e.

Segi Kelangsungan Rumah Tangga
Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang masih rawan dan belum
stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak
terjadinya perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan di
sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah
mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 24
Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)
UU No. 1 Tahun 1974. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dimana
seorang lelaki dan juga perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk
mendapatkan kehidupan sakinah tenang dan damai, mawaddah saling mencintai
dengan penuh kasih sayang dan warahmah kehidupan yang dirahmati Allah SWT.
24

Kompilasi Hukum Islam pasal 15
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Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan
akhirat sehingga dasar hukum Islam dari sebuah pernikahan bisa dikatakan
sunnah, wajib atau bahkan mubah. 25
Sementara pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan antara pria dan
wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 18 tahun
atau masih dalam sekolah menengah yang sudah akil baliqh. Pernikahan disebut
dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia
dibawah 18 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat
manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan
mengembalikan kita ke dalam ajaran ajaran Islam.
Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada
agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut Islam sendiri
tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah
sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah pernikahan dini sendiri
merupakan istilah kontemporer yang dikaitkan dengan awal waktu tertentu. Untuk
masyarakat yang hidup pada era awal abad ke-20 dan sebelumya, pernikahan
wanita di usia 13 atau 14 tahun dan juga pria pada usia 17 atau 18 tahun menjadi
hal yang biasa untuk dilakukan. Namun pada masyarakat sekarang ini, pernikahan
dini menjadi hal yang aneh dan wanita berusia dibawah 20 dan pria dibawah 25
tahun sudah dianggap sebagai pernikahan dini. Menikah dini pada dasarnya
merupakan sebuah pernikahan seperti lainnya, namun dilakukan oleh pasangan
yang masih berusia muda. Karena pernikahan dini sama halnya dengan

25

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6
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pernikahan pada umumnya, maka hukum yang berhubungan dengan pernikahan
dini juga harus ada di semua pernikahan. Akan tetapi, ada hukum khusus yang
bertolak dari kondisi khusus contohnya mahasiswa yang masih kuliah sehingga
belum bisa memberikan nafkah dan sebagainya.
Menurut pendapat Imam Muhammad Syirazi budaya pernikahan dini
dibenarkan dalam Islam dan ini sudah menjadi norma muslim sejak mulai awal
Islam. Pernikahan dini menjadi kebutuhan vital khususnya memberikan
kemudahan dan tidak dibutuhkan studi terlalu mendalam untuk melakukannya.
Ibnu Syubromah menyikapi pernikahan yang dilakukan Nabi SAW dengan
Aisyah yang saat itu masih berumur 6 tahun dan ia menganggap jika hal ini adalah
ketentuan khusus untuk Nabi SAW yang tidak dapat ditiru oleh umat Islam. Akan
tetapi pakar mayoritas hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini dan
menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat dan bahkan sebagian ulama
melumrahkan hal tersebut yang merupakan hasil interpretasi Surat al Thalaq ayat
4.
Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada
saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai
istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”
[Hadis Shohih Muttafaq „alaihi].
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang
tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”
[QS At-Thalaq : 4]
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Hukum asal sunnah sendiri bisa berubah menjadi wajib atau haram
berdasarkan dari kondisi orang yang akan membangun rumah tangga dalam Islam.
Jika ia tidak bisa menjaga kesucian atau „iffah dan akhlak kecuali dengan
menikah, maka hukum menikah menjadi wajib untuknya. Hal ini dikarenakan
kesucian dan akhlak menjadi hal yang wajib untuk semua umat muslim. Hukum
bisa berubah menjadi haram jika pernikahan dilakukan karena alasan ingin
menyakiti istri atau karena harat dan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya
untuk agama.26
1.

Kesiapan Ilmu
Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum hukum fiqih yang
berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah
seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti
syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni
hukum nafkah, talak serta ruju‟. Syarat pertama ini didasari dengan prinsip
jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja
hukum hukum perbuatan yang dilakukan sehari hari atau yang akan segera
dilakukan.

2.

Kesiapan Materi
Yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis
yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban
laki laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi
26

Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Gaung
Persada Press Group, 2014), hal.19
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segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar
sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat
yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri.
Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak
atau yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.
3.

Kesiapan Fisik
Kesiapan fisik khususnya untuk laki laki adalah bisa menjalani tugasnya
sebagai seorang laki laki alias tidak impoten. Imam Ash Shan‟ani dalam
kitabnya Subulus Salam juz III hal. 109 berkata, “al ba`ah dalam hadits
anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima‟.
Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun
untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.27
Dalam agama Islam, pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk

mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan telah
dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Pernikahan memiliki beberapa
tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di
muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama islam.
Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
seorang suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang

27

Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam, ( 1990), hal.163
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laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut
hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat,
urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau
merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak
ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi.28
Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci yaitu perkawinan adalah
suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam
memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan
berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran
agamanya. Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon
suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah
terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah
berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup
semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama. Berdasarkan syariat islam
dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat
digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan
seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:
1.

Wajib
Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki

kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat
menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina.

28

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1
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Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena
dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang
dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa setiap
muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. 29
2.

Sunnah
Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika

seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk
membangun rumah tangga akan tetapi dapat menahan dirinya dari sesuatu yang
mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina.dengan kata lain, seseorang
hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan
perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu
menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan
melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.30
3.

Haram
Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang

yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu
kehidupan rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan
istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti
seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi
seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian
menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut. Beberapa jenis
29

Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Gaung
Persada Press Group, 2014), hal. 20
30

Ibid…, hal. 21
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pernikahan juga diharamkan dalam islam misalnya pernikahan dengan mahram
(baca muhrim dalam islam dan pengertian mahram) atau wanita yang haram
dinikahi atau pernikahan sedarah, atau pernikahan beda agama antara wanita
muslim dengan pria nonmuslim ataupun seorang pria muslim dengan wanita nonmuslim selain ahli kitab.31
4.

Makruh
Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki

cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat
menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan
tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun
ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad
yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri
terhadap suami.32
5.

Mubah
Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang

memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan
zina jika tidak melakukannnya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya
untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah
tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhwatirkan akan menelantarkan
istrinya.33

31

Ibid…,hal. 21
Ibid…., hal. 21
33
Ibid…, hal.21
32
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Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk
melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam
masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang
melangsungkan perkawinan di usia muda atau di 13 bawah umur. Sehingga
Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu
meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.34
Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun
sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan
secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk
melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada
usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehid
upan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.
Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu
sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan
bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah
pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini
dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk
melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.35

34

35

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6
Sarlito, Psikologi Remaja. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers 2011), hal 62
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Usia Dini adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anakanak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala
bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir
dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang. Menurut Konopka
(1976:241), menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan
diakhiri pada usia lima belas tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan
oleh Monks (1998:262) batasan usia secara global berlangsung antara umur 12
dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa
muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir. Menurut Elizabeth B. Hurlock
(1994:212) menyatakan secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai
dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat
dari perubahan fisik dan kelenjar. Menurut Sarlito Wirawan (1991:51) masa muda
adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya
saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan gejala
primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis
itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik. Berdasarkan beberapa pendapat di
atas maka dapat disimpulkan bahwa masa muda adalah seseorang yang telah
menginjak usia dua belas tahun dan kira-kira berakhir usia dua puluh satu tahun,
yang disebut juga dengan masa badai dan tekanan sebagai akibat dari perubahan
fisik dan kelenjar yang mana sangat berpengaruh pada psikologi usia muda.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia remaja adalah
perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang
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mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun
sosial ekonomi.36
Nikah disyariatkan Allah swt melalui Al Quran dan Sunah Rasul-nya. Oleh
karena itu bila sudah mampu maka menikahlah. Karena dengan menikah akan
menjauhkan kita dari hal yang dosa. Menikah memiliki banyak sekali manfaat dan
hikmah di dalamnya. Selain itu di dalam agama Islam pernikahan atau nikah
sangat lah dianjurkan. bagi yang belum menikah tentu ada baiknya jika
mengetahui terlebih dahulu hikmah apa saja yang ada di dalam sebuah
pernikahan, sehingga bila telah mengetahui hikmah pernikahan maka kita akan
semakin

mantap

dalam

rangka

melaju

menuju

perkawinan.

Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup
manusia, diantaranya sebagai berikut:
1.

Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram,
dalam ikatan suci yang halal dan di ridhai Allah swt. Dengan bersatunya dua
insan dalam pernikahan maka kedua insan tersebut sudah menjadi pasanga
yang halal, dan ingatlah bahwa membina pernikahan/rumah tangga adalah
beribadah, dengan berumah tangga maka kedua insan tersebut bisa
menghindari perbuatan dosa.37

2.

Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Dengan hubungan
yang telah halal maka tentunya pasangan suami istri menginginkan seorang

36

http://listianurr.blogspot.com/2014/06/laporan-observasi-tentang-pernikahan.html di
aksel tanggal 7 oktober 2018
37
Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Gaung
Persada Press Group, 2014), hal.25
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penerus atau anak. Dengan pernikahan maka anak yang kelak dimilikinya
memiliki nasab yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar
pernikahan maka banyak kerugiannya dan nasabnya tidak bisa mengikut ke
bapaknya.38
3.

Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dengan menikah
maka 2 orang yang berlainan jenis telah menjadi halal dan setiap yang
dilakukan diantara keduanya telah halal dan diridhoi oleh allah swt,
sehingga keduanya akan terhindar dari perbuatan dosa.

4.

Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan
menjaga kehidupannya. Di dalam pernikahan tentulah pastinya dibutuhkan
kerjasama diantara suami istri ini akan menimbulkan chemistry diantara
kedua nya dan akan lebih mendekatkan keduanya.39

38
39

Ibid…,hal. 26
Ibid…, hal. 27

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan

1.

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

a.

Ekonomi
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis

kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya
dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga
sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan
harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang
sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.
b.

Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan

masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang
masih dibawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak
permasalahan apa yang nanti akan di hadapi.
c.

Faktor orang tua
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan

laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Terkadang
kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor pernikahan
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dini, mengapa? Karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan
anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua
d.

Media/pergaulan
Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian

Permisif terhadap seks. Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini,
ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia
dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal.
e.

Faktor adat
Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan

perawan tua sehingga segera dikawinkan. Anak sejak kecil sudah di jodohkan
sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat
kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan
yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya
perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

2.

Sedangkan Dampak Pernikahan Usia Dini

a.

Dampak terhadap masing-masing keluarganya Pernikahan yang dilakukan
pada saat masih usia dini, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan
dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurusi kehidupan
keluarganya. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini itu masih
ikut dengan orang tua, masih tinggal dengan orang tuanya sehingga mereka
tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
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b.

Dampak terhadap anak-anaknya Tidaklah mudah untuk menjalankan
pernikahan di usia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan
pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami
gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian di
dalam pernikahan dini. Karena seringkali pertengkaran ataupun perselisihan
itu berujung perceraian.

c.

Dampak terhadap pasangan suami istri Terkadang anak yang menikah di
usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja
hak dan kewajibannya sebagai suami istri, ketidaktahuan ini di sebabkan
karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap
untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing
pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat di hindari

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dimana seorang lelaki dan juga
perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan
sakinah (tenang dan damai), mawaddah (saling mencintai dengan penuh kasih
sayang) dan warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah SWT). Tujuan utama
dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat
sehingga dasar hukum Islam dari sebuah pernikahan bisa dikatakan sunnah, wajib
atau bahkan mHukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan
pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut
Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan
sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah pernikahan dini
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sendiri merupakan istilah kontemporer yang dikaitkan dengan awal waktu
tertentu.
B.

Saran- saran
Agar Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat,

sebagai orang tua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar
dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain itu juga para orang
tua tidak membiarkan anak-anak perempuannya yang masih belia, dipinang pria
pujaan

walau

diiming-imingi“angin

surga,”yang

kemudian

ternyata

menghancurkan masa depan anak perempuan itu

C.

Kata Penutup
Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulilah kepada allah swt, karena

dengan ini limpah rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis bisa
menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
Semoga skripsi ini dapat bermamfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan
umumnya bagi semua pihak, meskipun skripsi ini masih jauh dari pada apa yang
diharapkan.
Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan
dan kekurangan baik dari segi isi maupun redaksinya, semua kesalahan maupun
kekurangan bersal dari keterbatasan penulisan dalam menganalisa sumber-sumber
rujukan maupun pengolahannya. Karena itu demi perbaikannya penulis sangat
mengharapkan kritikan, saran dan masukan apa saja sifatnya membangun yang
berkaitan dengan skripsi ini dari semua pihak.

54

Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil
dalam bentuk apapun. Semoga allah membalas semua amal kebaikannya dan
semoga allah melancarkan rezeki kita semua. Amin…ya robbal alamin.
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