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Abstrak
Setiap keluarga mempunyai upaya masing-masing dalam mewujudkan
keluarga sakinah, dalam upaya yang dilakukan terdapat berbagai macam kendala
yangdihadapi, pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan dengan tidak
harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab,
sehingga berpotensi ketidak harmonisan dalam pernikahan atau berakhir dengan
perceraian. Juga terjadi pernikahan di bawah umur di Desa Suka Jaya Kecamatan
Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan latar belakang di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana proses
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di Desa Suka Jaya
Kecamatan Sungkai Jaya. Kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di bawah umur di Desa
Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di Desa Suka Jaya
Kecamatan Sungkai Jaya dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam
terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di Desa Suka
Jaya Kecamatan Sungkai Jaya. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian
ini adalah dari sifatnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai
suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan
dengan wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil analisis menyebutkan bahwa : pertama, Proses
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang melakukan pernikahan di
bawah umur di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya adalah adanya saling
terbuka, membangun landasan keluarga dengan agama yang kuat, kejujuran antar
pasangan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain,musyawarah, sabar,
keteladanan dan kesetiaan dalam kondisi apapun. Kedua, Analisis hukum Islam
terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di bawah
umur di Desa Suka Jaya sesuai dengan hukum Islam, meskipun tingkatan kriteria
keluarga sakinah pada pasangan yang menikah di bawah umur belum mencapai
tingkatan yang sempurna, namun pasangan ini sudah berusaha untuk menjadikan
keluarga nya keluarga yang sakinah. Selain itu pasangan ini menikah bukan hanya
semata-mata untuk memiliki anak tetapi pasangan ini mengurus anak-anak nya
dengan baik, karena anak adalah titipan Tuhan yang patut mereka jaga dan didik
sebaik mungkin.
Kata kunci :Bawah Umur, Keluarga Sakinah, Pernikahan
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MOTTO



“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram
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 berfikir.” (QS. Ar-Rum : 21)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar
tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan
menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul
skripsi ini. skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di
Bawah Umur (Studi Kasus Pada Desa Suka Jaya kec. Sungkai Jaya
Kab. Lampung Utara)”
Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:
1. Analisis
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). 1 Analisis merupakan
penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya danpenelaahan bagian
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
Analisis menurut

Kamus Besar Bahasa

Indonesia

adalah

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan

1

Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka), 1990. 32.

2

sebagainnya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab,
penyebab sebenarnya, dan sebagainnya). 2
2. Hukum Islam
Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya
upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari‟at atas
kebutuhan masyarakat. 3 Hukum ulama‟ ushul adalah seperangkar
peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang
tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat
untuk semua hal bagi yang beragam Islam.4
3. Keluarga Sakinah
Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya
senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya,
dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang
memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam,
sehingga oleh karena nya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu
merasa aman, tentram, damai dan bahagia.5

2

Peters Alim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontrmporer,
(Jakarta:Modern English Press, 1991).61.
3
Hasby Ash-shiddiqi. Falsafah Hukum Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975).44.
4
Amir Syarifudin. Ushul Fiqh Jilid I. Cetakan Keenam, (Jakarta: PT. Logos Wacana
Ilmu, 1999).5.
5
PP. Aisyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta:PP Aisyah, 1989). 5.
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4. Pasangan suami isteri dibawah umur
Pasutri dibawah umur merupakan pernikahan yang belum
menunjukan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih sangat
tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa.6.
Pernikahan yang dimaksud oleh penulis disini adalah pernikahan
yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dan perempuan yang
mana mereka belum ada 20 tahun yaitu berkisar 16-17 tahun, jika lebih
dari 20 tahun sudah bukan dini lagi melainkan dewasa.
B. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun
keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha EsaTujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undangundang No. 1 tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 7
Segala

sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana

ditegaskan dalam Q.S. Az-Zariyat (49) : 8


“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat Kebesaran Allah “

6

Mohammad Fauzi Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani press,
2000). 26.
7
A. Zuhdi Mudlor, Memahami Hukum Perkawinan, ( Bandung: Al Bayan, 1994). 21.
8
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al
Quran, 2005). 291.
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Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga sakinah
(ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang).
Yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi
komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain.
Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena
dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik
secara psikologis, sosial maupun biologis. seseorang yang melangsungkan
perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa
terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk
menjaga kelangsungan perkawinan. Kebersihan suatu rumah tangga
banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun isteri.
Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
bahagia yang penuh ketenangan, cinta dan rasa sayang.Oleh karenanya
bagi calon pasangan suami-isteri harus memiliki landasan dan bekal
pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga.Hal ini meliputi
kematangan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar
pernikahan yang dibangun bisa kekal dan mampu menciptakan keluarga
yang sakinah.
Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting
karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia
perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus
perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam

5

kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai
dengan kesiapan memikul tanggung jawab.9
Di dalam UU usia minimal untuk suatu pernikahan 16 tahun untuk
perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa
seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut
UU seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari
orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan
21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, berdasarkan ilmu
kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah
20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi laki-laki. usia tersebut
dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah
matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus
menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah
karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada
guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal
maupun eksternal.10
Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang
yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk
keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi,
untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri
sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan

9

http://dhikikurnia.blogspot,co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan

-usia-

dini.html
10

http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usiapernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun
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perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga,
sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan
terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah
kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

11

Karena

kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi
seorang suami atau isteri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan
yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka
pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berahir
dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan rumah tangga.
Perkawinan

haruslah

mempunyai

kesiapan

mental

untuk

menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan
dilakukan akan berfokus pada Desa Suka Jayadi karenakan melihat tingkat
kenakalan remaja di desa-desa di Kecamatan Sungkai Jaya yang
membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator
melakukan tindakan yang tidak seharusnya di lakukan yang bisa
menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya
pergaulan bebas, dan setelah penulis mencoba meminta atau mencari data
mengenai pernikahan dini di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya
terdapat bebrapa pasangan melakukan pernikahan di bawah umur.

11

2003). 22.

Abdul Rahmat Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Mrdia Group,

7

Melihat adanya kasus pernikahan di bawah umur yang di lakukan
di Desa Suka Jaya jika disandingkan dengan anjuran BKKBN pernikahan
di bawah umur di Desa Suka Jaya belum bisa dikatakan sebagai
pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis.
Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan
berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi
ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul akan tetapi belum tentu yang
melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga
yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu
berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.
Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung
Utara, diperoleh data mengenai kehidupan rumah tangga yang menikah di
bawah umur bahwa kehidupan rumah tangga yang mereka jalani bisa
dikatakan harmonis atau bahagia. Hal tersebut dikarenakan masing-masing
pasangan saling menjaga komunikasi yang baik, saling memahami, dan
saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Di dalam sebuah
rumah tangga perselisihan atau perbedaan pendapat sering terjadi, baik
pernikahan di bawah umur maupun pernikahan yang sudah cukup umur.
Dalam

kasus

tersebut

AA

mempunyai

cara

tersendiri

untuk

menyelesaikannya, yaitu saling terbuka, koordinasi, musyawarah dan tidak
perlu malu untuk mengakui kesalahan jika memang bersalah, dan dengan
menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana supaya masalah tersebut
tidak berlarut-larut. Meskipun pasangan tersebut belum memahami

8

seutuhnya tentang arti sebuah perkawinan, akan tetapi mereka dapat
membangun sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan di bawah uur
yang berada di Desa Suka Jaya mayoritas di latarbelakangi oleh
pendidikan yang minim, masalah ekonomi, dan pergaulan bebas.
Maka dari itu penelitian ini bertujuan memberi informasi tentang
permasalahan menikah muda, jadi dapat disimpulkan maksud dari penulis
adalah untuk meneliti pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap
pembentukan keluarga sakinah.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian
Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu
adanya batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah
penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang
diharapkan. Pada penelitian ini dibatasi kepada Pembentukan Keluarga
Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri yang Menikah Dibawah Umur di
Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah pada pasangan
suami isteri di Desa Suka Jaya?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembentukan keluarga
sakinah pada pasangan suami isteri di Desa tersebut
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E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah
pada pasangan suami isteri di Desa Suka Jaya?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di Desa
tersebut?
F. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai
kontribusi dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
khususnya tentang analisis hukum islam terhadap pembentukan
keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di bawah umur, sehingga
hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi
para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat .
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk
melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,
pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa
hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang pernikahan
di bawah umur di antaranya:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jefri Guswantoro (2018)
yang berjudul “Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap
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Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gandatapa
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Untuk mengetahui analisis
hukum islam terhdap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami
isteri di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan
bahwa kehidupan rumah tangga pada pasangan responden yang menikah
di bawah umur di desa Gandatapa dalam hal pemenuhan kebutuhan
fisologis telah tercukupi.Dalam membentuk keluarga yang harmonis
bukan hanya pemenuhan fisologis saja yang dibutuhkan, kebutuhan rasa
aman dan kebutuhan cinta. Indikator kebahagiaan perspektif psikologi
ialah, kebutuhan fisik atau pokok, kebutuhan perasaan cinta atau memiliki,
kebutuhan

rasa

aman,

kebutuhan

penghargaan,kebutuhan

untuk

mengaktualisasikan diri, dan kebutuhan untuk mencapai keinginankeinginan diri atau anggota keluarga. Dan dalam perspektif islam ialah
memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani. penerapan ajaran islam
dalam keseharian, memiliki ekonomi yang cukup, dan memiliki hubungan
yang harmonis di antara anggota keluarga.Jadi, tidak ada implikasi
perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga yang
harmonis.Karena

keluarga

harmonis

tercipta

apabila

pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi.12
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saharuddin (2011) yang
berjudul “Pernikahan Usia Muda Dan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi
Kasus Lima Keluarga di Desa Bolaromang Kecamatan Tambolo Pao
12

Jefri Guswantoro, “Implikasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”, Skripsi Fakultas
Syariah Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018). 100.
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Kabupaten Gowa)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan
bahwa pernikahan di usia muda dapat bersifat positif dan negative
tergantung bagaimana kita menyikapinya, apalagi di zaman sekarang ini
banyak sekali terjadi pernikahan di bawah umur disebabkan oleh berbagai
faktor diantaranya karena sudah hamil diluar nikah dan bukan hanya
ituada faktor lain yang menyebabkan mereka menikah di usia muda seperti
karena tingkat pendidikan yang begitu rendah, keadaan ekonomi yang
serba pas-pasan, sehingga untuk membantu meringankan keluarga maka
anaknya cepat dinikahkan, meskipun anak yang bersangkutan tetap ingin
melanjutkan sekolahnya, latar belakang keluarga yang belum mengerti
resiko menikahkan anak pada usia muda, dan kebiasaan lingkungan
masyaakat di Desa ini merasa malu bila anaknya belum dinikahkan dan
takut jadi perawan tua.13
Ketiga, skripsi yang ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Afan
Sabili (2018) yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Dan
Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus
Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)”.
Kesimpulan dari skripsi tersebut menyatakan bahwa faktor utama yang
menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan
Pengandon dikarenakan faktor pergaulan bebas, pengaruh kebebasan
media, lemahnya control orang tua, kurangnya pengetahuan agama
sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan di bawah umur yang
13

Saharuddin, “Pernikahan Usia Muda Dan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Lima
Keluarga di Desa Bolaromang Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa)”, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2011). 70.
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meimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mangharuskan mereka
untuk menikah di bawah umur. Pengaruh pernikahan di bawah umur yang
terjadi di Kecamatan pengadon tersebut terhadap keharmonisan rumah
tangga ini bisa dikatakan harmonis, pengaruh pernikahan di usia muda.
Dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing
individu jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua
keharmonisan akan bisa tercipta.14
Keempat, jurnal yang disusun oleh Refqi Alfina, Zainul Akhyar,
dan Harpani Matnuh yang berjudul “Implikasi Psikologis Pernikahan
UsiaDini (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut)”. Kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan
bahwa pasangan yang menikah pada usia dini adalah pasangan yang masih
banyak memikirkan egonya masing-masing, sehingga menimbulkan
pertengkaran antara suami dan isteri karena belum mampu mengntrol
keegoisan satu sama lain. Sehingga seringkali terjadi perselisihan dan
percekcokan, menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka
kurang baik.15
Kelima, jurnal yang disusun oleh Dwi Rifiani yang berjudul
“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari
jurnal tersebut adalah memang wajar jika ada kekhawatiran pihak-pihak
tertentu bahwa pernikahan diusia dini akan menghambat studi atau rentan
14

Afan Sabili, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)”, Skripsi Fakultas
Syari‟ah Dan Hukum Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2018), 67.
15

Refqi Alfina, dkk, “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini”, Jurnal Pendidikan
Keluarganegaraan,Vol. 6 No. 2 (2016). 1030.
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konflik yang berujung pada perceraian akibat kurang siapnya mental dari
kedua pasangan yang belum dewasa. Tetapi pernikahan di usia remaja dan
masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi
yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan
kesiapan mental dan kedewasaan seseorang. 16
Keenam, jurnal yang di susun oleh Fathul Mu‟in, Hendriyadi, Syeh
Syarif Hadaiyatullah yang berjudul “Analisis Perbandingan Batasan
UsiaPerkawinan di Mesir dan Indonesia”. Kesimpulan dari jurnal tersebut
adalah bahwa hukum islam di Mesir yang berlaku saat ini tidak lagi hanya
mengikuti hukum klasik para imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi‟i,
tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya
yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru. Hukum
keluarga di Mesir jika dibandingkan dengan hukum keluarga di Indonesia,
ada sejumlah materi yang memiliki persamaan dan perbedaan.Usia
perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi
perempuan. Sedangkan di Indonesia umur laki-laki dan perempuan yang
sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Batas usia minimum
perkawinan antara dua Negara tersebut sebenarnya tidak terlalu jauh
berbeda. Namun, Indonesia lebih progresif karena di antaranya
mempertimbangkan fakroe kesehatan dan psikologis. 17

16

Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum, vol.
3 No. 2 (2011). 133.
17
Fathul muin, dkk, “Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia”,
jurnal of Civil and Islamic Family Law, vol. 1 No. 1 (2020). 84.
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H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Disini Penulis menggunakan jenis penelitian normative
empiris atau penelitian lapangan (field research).Penelitian
lapangan adalah untuk mempelajarisecara intensif tentang latar
belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit
sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. 18 Penelitian
ini bersifat kualitatif.
b. Sifat Penelitian
Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. 19 Penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan
cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian
tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga
Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur pada Desa
Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
2. Sumber Data
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,
maka yang menjadi sumber data adalah:
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti
wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan
18

Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), 46
Cholid Narbuko, Abu Ahmad,Metodelogi Penelitian , (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44

19

15

masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari,
sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari
pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Suka
Jaya.
b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data
sekunder di jadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok,
data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang bersangkutan dengan
pernikahan di bawah umur di Desa Suka Jaya.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau
individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau
diselidiki.20Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu
masyarakat yang ada di Desa Suka Jaya khusus nya yang
melakukan pernikahan di bawah umur yaitu berjumlah 4 pasangan
suami isteri.Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian
terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa
besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian
tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil
sebagian saja, yang biasa disebut sampel.
b. Sampel

20

Suharsimi, Op.202.
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Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Penulis
dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik Random
sampling,yaitu pegambilan sampel yang dilakukan secara acak
tanpa adanya syarat dan ketentuan.
Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah
empat pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah
umur, untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai
narasumber yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Suka
Jaya.
4. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Wawancara
Wawancara

menurut

kartini

kartono

adalah

suatu

percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu,
merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih
berhadapan langsung secara fisik, berbicara dan tanya jawab.
Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpulan
data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan
sampel yang telah ditentukan sebagai responden.Wawancara yang

17

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin
yaitu

kombinasi

antara

wawancara

terpimpin

dan

tidak

terpimpin.Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara
telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya
saja.Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di
bawah umur di Desa Sukajaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung utara.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan
cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut
Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “mencari data mengeni
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, majalah,
transkip, surat kabar, agenda dan sebagainya.
Tehnik ini

digunakan untuk mencari

data

dengan

menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini
bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan
dengan penelitian.
5. Metode Analisa Data
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode
menghasilakan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus
merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari
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secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan
memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.21
Pengelola analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu
metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus
atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik
generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian
mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.Metode yang
akanpenulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan
dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban
benar dari pembahas skripsi ini.
I. Sistematika Pembahas
Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan,
penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama,pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil
menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk
masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang
menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah
dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian
tentang pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di
bawah umur, kemudian identifikasi dan batasan masalah penelitian untuk
memepermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan

21

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996). 38.
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masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan
memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.
Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan
penelitian yang dicari jawabannya.Dengan memperhatikan latar belakang
dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat
penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian
terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh orang laindan relevan dengan topik penelitian,
tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada,
sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh
orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta
metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam
sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang
menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai
proyek gambaran awal alur penelitian.
Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah,
kriteria keluarga sakinah, pengertian pernikahan dini, tujuan pernikahan
dini, aspek pernikahan dini, faktor pendorong pernikahan dini, dapak
pernikahan dini dan kajian pustaka.
Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil Desa Suka Jaya
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dimulai dengan
menguraika sejarah berdirinya, keadaan geografis, keadaan demografi,
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keadaan sosial, kondisi ekonomi, dan praktik pernikahan di bawah umur di
Desa Suka Jaya.
Bab keempat, merupakan analisis penelitian penulis mengenai
proses pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di bawah
umur di Desa Suka Jaya. Serta analisis hukum islam terhadap
pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di bawah umur.
Dengan

analisis

data

tersebut

diharapkan

penulis

dapat

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada.Sehingga
dapat ditarik kesimpulannya.
Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saransaran yang membangundan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiranlampiran yang ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Keluarga Sakinah
1. Pengertian Keluarga Sakinah
Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki
pemimpin dan anggota keluarga. Sakinah artinya kedamaian,
ketentraman, dan kebahagiaan. Jadi kelurga sakinah merupakan unit
terkecil berisi anggota keluarga yang ingin mencapai kedamaian,
ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bersama.
Keluarga berdasarkan anggota keluarganya, ada keluarga inti,
keluarga persial, keluarga bilateral, dan keluarga paternal. Keluarga
inti atau batih merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak
(bapak, ibu, dan anak). Keluarga persial merupakan keluarga yang
terdiri dari suami dan isteri tanpa anak. Keluarga bilateral merupakan
keluarga berdasarkan pada hubungan kekerabatan, baik dari pihak
bapak

maupun

ibu.

Keluarga

paternal

merupakan

hubungan

kekerabatan dari piha bapak saja.22
Ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang gambaran keluarga yang
sakinah, yaitu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ق لَ ُكن ِّه ۡي أًَفُ ِس ُكنۡ أَ ۡز َٰ َو ٗجا لِّت َۡس ُكٌ ُ ٓىاْ إِلَ ۡيهَا َو َج َع َل بَ ۡيٌَ ُكن
َ ََو ِه ۡي َءا َٰيَتِ ِٓۦه أَ ۡى خَ ل
ُوى
َ ت لِّقَ ۡى ٖم يَتَفَ َّكر
َ َِّه َى َّد ٗة َو َر ۡح َو ًۚة إِ َّى فِي َٰ َذل
ٖ َك ََلٓ َٰي

22

Abdul Hamid,Memaknai Keluarga Sakinah, (Bandung: Mak Mood Publishing,2020). 74.
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.sungguh, pada
yang demikian itu benar-benar terdapa tanda-tanda (kebesaran
Allah)bagi kaum yang berfikir”.

Berikut merupaka beberapa pengertian keluarga sakinah.
Achmad

Mubarak

menjelaskan

bahwa

keluarga

sakinah

merupakan khas bangsa Indonesia yang menggamarkan keluarga yang
bahagia dalam perspektif ajaran islam. Menurutnya keluarga sakinah
merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga
yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan
membangun keluaga. Bahasa lainnya, seperti dalam bahasa arab
disebut dengan usrah sa’idah, keluarga bahagia.23
Widaningsih menjelaskan pengertian keluarga sebagaimana
dikutip oleh Anita Rahmawaty, keluarga merupakan sub sistem dari
masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri.
Keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai
kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota
keluarga. Menurutnya, dalam keluargalah semua struktur, peran, dan
fungsi sebuah sistem berada.

24

Hasan basri menjelaskan bahwa

keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri
dari sekurang-kurangnya, suami dan isteri. Menurutnya, keluarga
muncul karena diawali oleh pertemuan dua anak manusia , yaitu laki23

Danu Aris Setiyanto,Desain
(Yongyakarta:2017). 38.
24
Ibid., 39.
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Menggapai

Keluarga

sakinah,
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laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan
syariat. Oleh sebab itu kehidupan bersama laki-laki dan perempuan
yang tanpa didahului perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.
Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata “Keluarga” dan “Sakinah”.
Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu
dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.Sedangkan kata
“sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian,
ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.Maka makna keluarga
sakinah berdasarkan makna diatas adalah sebuah keluarga yang terdiri
dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram,
tenang dan bahaga.Pengertian ini sesuai dengan penjelasan dari Hasan
Basri yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang
tenang, damai, dan nyaman.Dalam hal ini isteri merasa nyaman dalam
pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam
pangkuan isteri.
Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram.Keluarga
sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik,
dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.
Keluarga sakinah berart pula keluarga yang bahagia atau juga
keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (mawaddah). Sebagaimana
tertera dalam surat Ar-rum ayat 21, bahwa yang dimaksud keluarga
sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan
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kemantapan hati mengalami hidup, serta rasa aman dan damai, rasa
cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan.
Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi
kehadirannya.Ia harus diperjuangkan, dan yang utama, adalah
menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu,
lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas.Memang Al-Qur‟an
mengaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk
menggapai sakinah. Namun itu bukan berarti bahwa setiap pemikiran
otomatis melahirkan sakinah,mawaddah, dan rahmat.
2. Kriteria Keluarga Sakinah
Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian
yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga
mempunyai kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya
tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
Di dalamnya tentang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria
sebagai berikut:25
a. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk
bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat
memenuhi kenutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan
pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah,
puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
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b. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di
atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan
spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat
memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan
pendidikan, bibingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti
interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas
perkawinan yang sah dnselain telah dapat memenuhi kebutuhan
kehidupannya

juga

telah

mampu

memahami

pentingnya

pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam
keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial
keagamaan

dengan

lingkungannya.

Tetapi

belum

mampu

menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan
dah akhlakul karimah, infaq,zakat, amal jariyah menabung dan
sebagainya.
d. Keluarga Sakian III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat
memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul
karimah sosial psikologis, dan pengemangan keluarganya tetapi
belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.
e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan
akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis,
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dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi
lingkungannya.
Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut
ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat
dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur
umum adalah sebagai berikut:26
1. Keluarga Pra Sakinah
a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Tidak memiliki dasar keimanan
d. Tidak melakukan shalat wajib
e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
f. Tidak menjalankan puasa wajib
g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
i. Berbuat asusila
j. Terlibat perkara-perkara criminal
2. Keluarga Sakinah I
a. Perkawinana sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974
b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti
perkawinan yang sah
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c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat
wajib dan dasar keimanan
d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan
tergolong fakir dan miskin
e. Masih sering meninggalkan shalat
f. Jika sakit masih sering pergi ke dukun
g. Percaya terhadap takhayul
h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II
a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis
lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, shingga bisa
menabung
c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
d. Memiliki rumah sendiri meskpun sederhana
e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi
empat sehat lima sempurna
g. Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan
moral lainnya
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4. Keluarga Sakinah III
a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di
masjid-masjid maupun dalam keluarga
b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial
masyarakat
c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan
kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa
meningkat
f. Meningkatkan pengeluaran qurban
g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan
agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakinah III Plus
a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi
kriteria haji yang mabrur.
b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang
dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah jariyah, wakaf meningkat baik
secara kualitatif maupun kuantitatif.
d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya
dalam memenuhi ajaran agama.
e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama .
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f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam
dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras,
serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar.27
Ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yang dapat dilihat dan
diklasifikasikan pada beberapa aspek, yaitu: aspek lahiriah, batiniah,
(psikologis), spiritual (keagamaan) dan aspek sosial.
1. Aspek Lahiriah
a. Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) seharihari
b. Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan
baik dan sehat
c. Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik
d. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga
e. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan
peranannya dengan optimal
2. Aspek Batiniah (psikologis)
a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan
kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan
mental yang baik
27
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b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga
dengan baik
c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling
menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih
sayang
3. Aspek Spiritual (keagamaan)
a. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama
yang kuat
b. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
4. Aspek Sosial
Ditinjau dari

aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah

adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan
dalam lingkungan sosialnya. baik dengan tetangga maupun
dengan masyarakat luas.28
B. Pernikahan Dini
1. Pengertian Pernikahan Dini
Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah
usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan
pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. 29
Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 sebagai
hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 16(sembilan
28
29
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belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 19 (Sembilan belas)
tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah
satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (Sembilan belas)
tahun.
Melangsungkan pernikahan pada usia yang masih muda atau masih
tergolong anak-anak tentu akan dipertanyakan kesiapan calon
mempelai dalam hal biologis, psikis dan materi, sebab tidak mudah
mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa adanya usaha (ikhtiar) yang
sungguh-sungguh dalam mewujudkannya, salah satu usaha (ikhtiar)
tentu diawali pada saat memilih untuk melangsungkan perkawinan
pada usia yang sudah matang. Dalam hal ini usia yang sudah matang
tentu akan sangat berpengaruh pada kematangan psikis juga. Oleh
karnanya seseorang dalam menentukan kapan ia akan menikah sangat
disarankan di usia yang ideal.
Pernikahan dini tidak selalu negative karena banyak juga pasangan
yang menikah dini yang berhasil membentuk keluarga yang baik dan
harmonis. Yang terpenting hal tersbut dilakukan dengan pemikiran dan
persiapan yang baik maka pernikahan dini merupakan sesuatu yang
positif.
2. Tujuan Pernikahan Dini
a. Melaksanakan Sunnah Rasul
Tentu saja tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan dari
perbuatan maksiat. Namun sebagai muslim tentu saja kita memiliki
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panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan ada
baiknnya kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh
Rasulullah. Dan pernikahan merupakan salah satu sunnah dari
Rasulullah.
b. Penyempurnaan Agama
Dalam islam, menikah merupakan salah satu cara untuk
menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama
telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah
penyempurnaan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat
seorang muslim dalam beribadah.
Rasulullah Shallallaahu‟alaihi wa sallam bersabda: “Apabila
seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya,
maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya” (HR. Al
Baihaqi dalam Syu‟abul Iman).
c. Menguatkan Ibadah sebagai Benteng kokoh Akhlaq Manusia
Dalam islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena
pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam
menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang
oleh agama.
Dan sasaran utama dalam pernikahan dalam islam ialah untuk
menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan
zina yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam islam,
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sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari
kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat.
d. Memperoleh Ketenangan
Dalam islam, sebuah pernikahan sangat dianjurkan karena tujuan
pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapat.
Perasaan tenang dan tentram arau sakinah akan hadir selepas
menikah.
Namun dalam sebuah pernikahan jangan hanya mengandalkan
perasaan biologis serta syahwat saja, karena hal ini tidak akan
sanggup untuk menumbuhkan ketenangan di dalam diri seseorang
yang menikah.
e. Memperoleh Keturunan
Sesuai dengan Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman,
yang artinya:”Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami
atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu
bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik.
Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari
nikmat Allah?”
Maka dapat dilihat dari tujuan pernikahan dalam islam lainnya
ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan
keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan
sholehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang
berkualitas.
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f. Investasi di Akhirat
Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai
investasi kedua orangtua di akhirat. Hal itu karena anak yang
sholeh dan sholehah akan memberikan peluang bagi kedua
orangtuanya untuk memperolehn surge di akhirat nanti. Berbekal
segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal
doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak.30
3. Aspek Pernikahan Dini
a. Aspek intelektual
Berdasarkan hasil penelitian tidak dipungkiri bahwa
perselisihan atau percekcokan sering kali terjadi. Disebabkan
sama-sama egois, emosional yang tinggi, perbedaan pendapat,
suami yang masih ingin bersenang-senang serta ketidakcocokan
karena menikah yang terlalu muda. Akan tetapi disisi lain seorang
suami kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai imam
dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menuntun pasangan
sebagaimana mestinya.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Dhammanda (2003: 280) bahwa sefat egois dalam berumah tangga
sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama dalam
mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur
kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya,
30
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banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena
dihadapkan dengan pasangan yang egois. Sehingga, ikatan
perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami isteri
mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa
dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab
tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.
b. Aspek Sosial
Dari hasil penelitian ada yang berpendapat bahwa seorang
anak yang masih ikut dengan orang tuanya ada setuju dan adapula
yang tidak setuju. Bahwasannya orang yang ikut orang tua setelah
menikah pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang tidak diduga.
Apalagi pasangan kita yang tidak bisa membawa dirinya kepada
orang tua si anak maka hubungan pasangannya dengan orang tua si
anak pasti ada rasa kebencian diantara mereka. Akan tetapi jika
seorang anak ikut orang tua dikarenakan pernikahan yang terlalu
muda maka disitulah kita akan belajar desawa atas dasar bimbingan
orang tua dan bisa mengurus rumah tangga agar baik-baik saja
kedepannya. Sedangkan dilingkup tetangga untuk beradaptasipun
akan mudah seiring berjalannya waktu. Meskipun sebenarnya
pernikahan muda itu sangat jarang dilakukan tidak menutup
kemungkinan pasti ada saja yang suka memandang tidak baik.
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c. Aspek Emosi
Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi tersebut
diketahui bahwa emosi dalam rumah tangga itu tentunya ada saja
hal-hal

yang

memicu

pertengkaran

diakibatkan

keegoisan

pasangan. Karena faktor umur yang terlalu muda sehingga selalu
mementingkan egonya masing-masing. Dari keegoisan itu yang
menimbulkan pertengkaran kebanyakan masih mengikuti sertakan
masalah-masalahnya kepada orang tua. Akibatnya orang tua ikut
campur dalam masalah tersebut. tapi di sisi lain kedewasaan pada
usia muda pun mampu mengatasi masalahnya sendiri tanpa
mengikut sertakan orang tua dan bisa membina rumah tangga yang
bahagia.
d. Aspek Ekonomi
Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi diketahui
bahwa dalam perekonomian rata-rata yang menikah muda masih
ikut orang tua dan belum punya pekerjaan yang tetap. Dikarenakan
penghasilan yang tidak mencukupi maka kondisi ekonomi keluarga
yang lemah dan keadaan kebutuhan keluarga yang terbatas
sehingga dapat mengancam kebahagiaan dan kelestarian hidup
berumah tangga.31
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4. Faktor Pendorong Pernikahan Dini
Pernikahan usia dini banyak mempengaruhi beberapa faktor:
a. Faktor 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 kekososngan waktu tanpa pekerjaan membuat
mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah
satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika
dilur kontrol membuat kehamilan diluar nikah.
b. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis
Adanya beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena
anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami
isteri. Dengan kondisi ini seperti ini, orang tua anak perempuan
cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua
anak gadis ini,bahwa sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi
aib. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegaulan orang tua,
hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudia hari akan
menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu
kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut,
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tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang
rentan terhadap masalah. karena sangat besar dikemudian hari
perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.
c. Hamil Sebelum Menikah
Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaab
hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut.
Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak
gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena
kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa prang tua
menikahnkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak
gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi
karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan
permohonan dispensasi menikah.
Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik
bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.
Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang
akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang
diamatkan UU bahkan Agama. Karena sudah terbayang di hadapan
mata. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja
kemungkinan dikemudian hari saja bisa goyah, apalagi jika
perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.
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d. Faktor Pemahaman Agama
Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa
jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi
pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan
mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa
jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu:
“Perzinaan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal
tersebut

dengan

segera

menikahkan.

Saat

majelis

hakim

menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut,
anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai
usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua
yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan yang harus segera
dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka
dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang
tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.
e. Faktor Ekonomi
Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua
terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si
orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka
anak gadis tersebut akan diserahkan sebagi “alat pembayaran”
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kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut di kawini, maka
lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.32
f. Faktor Adat Istiadat
Faktor adat istiadat sering terjadi karena sejak kecil anak
telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. bahwa pernikahan anakanak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara
kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang
memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya
hubungan kekeluargaan mereka tidak putus (Wigyodipuro, 1967:
133). Selain itu adanya kekhawatiran orang tua segera mencarikan
jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di
pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat nikahkan anak gadisnya
karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993: 9).
Kemudian

lebih jauh, yang merupakan penyebab dari

pernikahan dini yakni karena adanya Media Massa. Gencarnya
ekspose seks dimedia massa mengakibatkan remaja modern
kemudian permisif terhadap seks. Ada banyak faktor yang
mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk
keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan
dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa
mengenyam pendidikan maupun putus sekolah, dan kurangnya
informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan

32

Ibid., 1022.
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tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi
suatu prakti pernikahan dini.33
5. Dampak Pernikahan Dini
a. Dampak Sosial Pernikahan Dini
1). Alasan remaja memilih menikah dini
Alasan remaja putri menikah dini karena beberapa faktor
diantaranya faktor keinginan pribadi, faktor hamil diluar nikah,
faktor keluarga karena mayoritas perempuan yang menikah di
bawah 18 tahun adalah dari keluarga kurang mampu dan
dibawah garis kemiskinan. Hampir 80% anak perempuan
menghadapi

kekerasan

dalam

rumah tangga

(dipukuli,

ditampar, atau terancam), masalah kesehatan. Sesuai hasil
penelitian oleh Iteres tahun 2015 Pernikahan dini dipengaruhi
oleh budaya yang mereka anut yaitu tindakan yang dihasilkan
oleh pola pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja
masih berakar kuat pada kepercayaan masyarakat, faktor
pergaulan yang bebas dan juga kurangnya control dari orang
tua sehingga marak terjadi kehamilan di luar pernikahan, dan
faktor ekonomi karena keadaan keluarga yang hidup digaris
kemiskinan tujuannya untuk meringankan beban kedua orang
tuanya. (Iteres 2015)

33
Ana latifatul Muntamah, dkk, “Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah
(Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” Jurnal: Hukum, vol. 2, No. 1 (2019): 7.
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2). Hubungan dalam keluarga
Hubungan dalam keluarga diperoleh tema yaitu harmonis
dan kurang harmonis. Dikatakan keluarga harmonis ketika
hubungan terjalin dengan baik, ketika hubungan biasa saja
tanpa masalah, kurang harmonis ketika hubungan dalam
keluarga ada masalah atau ketidaknyamanan. Pada penelitian
ada 4 informan pada kategori hubungan keluarga yang
harmonis dan 2 informan dengan kategori hubungan keluarga
kurang harmonis. Hal ini sesuai dengan definisi keluarga
harmonis Menurut Gunarsah adalah apabila kedua pasangan
tersebut

saling

menghormati,

saling

menerima,

saling

menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai
(Musthofa, Aziz. 2011)
Dalam membina keluarga harmonis Allah SWT telah
memberikan hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan hak
kewajiban suami terhadap isteri. Di jelaskan dalam surat AlBaqarah ayat 228 :
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”wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,
jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para
wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai
satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, di jelaskan sebagaimana isteri
harus mampu mengetahui, memahami dan menjalankan hak
dan kewajibannya dalam rumah tangga untuk membina
keluarga yang harmonis.
3). Hubungan ibu dengan masyarakat sekitar/tetangga
Hubungan ibu dengan masyarakat atau tetangga diperoleh
tema yaitu harmonis dan kurang harmonis. Dikatakan keluarga
harmonis ketika hubungan terjalin dengan baik, biasa saja
tanpa masalah, kurang harmonis ketika hubungan kurangnya
komunikasi dalam kehidupan bertetangga. Pada penelitian ini
ada 4 informan dengan kategori hubungan bertetangga yang
harmonis

dan

2

informan

dengan

bertetangga kurang harmonis.
4). Ibu mengelola keuangan dalam keluarga

kategori

hubungan
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Ibu mengelola keuangan dalam keluarga diperoleh tema
yaitu mampu mengelola dan masih belajar, untuk tema mampu
mengelola dan masih belajar, untuk tema mampu mengelola
analisis

berdasarkan

penyampaian

dari

informan

saat

wawancara yang menyatakan bisa dan didukung dengan
pengamatan oleh peneliti berdasarkan kondisi yang ada saat
peneliti

dan

untuk

tema

masih

belajar

berdasarkan

penyampaian dari informan berdasarkan beberapa simpulan sub
tema oleh peneliti yaitu “masih belajar, bisa bingung, di
cukup-cukupi, di awal sedikit sulit, bingung”. Pada penelitian
ini ada 4 informan yang masih belajar dalam megelola
keuangan keluarga.
Usia remaja biasanya belum bisa hidup bernasyarakat
dengan baik, remaja kadang masing canggung dan malu untuk
bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya
dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul atau
bersosial dengan sesame remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa
pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan sosial
secara optimal. (Mufidah. 2008 hlm 29).

b. Dampak Psikologi Pernikahan Dini

45

1).Kesiapan menghadapi kehamilan pertama
Kesiapan menghadapi kehamilan pertama ada dua tema yang
diperoleh yaitu siap dan belum siap, untuk tema siap analisis
berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan siap dan
seneng ada 2 informan menyatakan siap. Tema belum siap
analisis berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan
kaget, takut, bingung, dan cemas.
2). Masalah/Konflik yang terjadi dalam keluarga
Masalah atau konflik yang terjadi dalam keluarga ada dua
tema yang diperoleh yaitu ada masalah dan tidak ada masalah
untuk tema tidak ada masalah berdasarkan ungkapan informan
yang menyatakan tidak pernah terjdi msalah dalam keluarga
yang diungkapkan oleh 3 informan. Tema ada masalah analisis
berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan jarang,
adanya masalah ekonomi, dan masalah adat, budaya yang masih
kental dalam keluarga yang diungkapkan oleh 3 informan
lainnya.
Walgito (2000, dalam Malehah, Siti 2010) menyebutkan
dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan
permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah
pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak
dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan
usia remaja. Pernikahan yang masih terlalu muda banyak yang
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mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi
psikologisnya belum matang seperti cemas dan stres. Adapun
masalah yang terjadi pad kasus pernikahan dini berdasarkan
analisis penelitian adalah masalah ekonomi, masalah adat yang
berlaku dalam keluarga dan masalah pengurusan anak.
3). Keinginan yang ingin dicapai, namun terhalang karna status
pernikahan
Keinginan yang ingin dicapai namun terhalang karna status
pernikahan, ada dua tema yang diperoleh yaitu ada keinginan
dan tidak ada keinginan untuk tema tidak ada keinginan di
ungkapkan oleh seorang informan berdasarkan ungkapannya
menyatakan tidak ada keinginan. Tema ada keinginan yang
ingin di capai di ungkapkan oleh 5 informan lainnya,
berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan ingin kerja,
dan ingin kuliah. Jadi berdasarkan hasil analisis peneliti,
pernikahan dini dapat berdampak terhadap psikologis remaja
putrid, terkait keinginan yang ingin dicapainya.

4). Peran ibu dalam mengurus rumah tangga
Peran ibu dalam mengurus rumah tangga ada dua tema
yang diperoleh yaitu mampu menjalani peran dan masih belajar
dalam menjalani peran untuk teman mampu menjalankan peran
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berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan bisa dalam
menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga mengurus suami
dan anak di ungkapkan oleh 2 informan. Tema masih belajar
dalam menjalankan peran berdasarkan ungkapan informan
yang menyatakan terkadang di bantu ibu, terkadang emosi
awalnya belum bisa dan sambil belajar di ungkapkan oleh 4
informan. Jadi berdasarkan hasil analisis peneliti, pernikahan
dini dapat berdampak terhadap psikologis remaja putri, terkait
menjalani peran sebagai ibu rumah tangga.
c. Dampak Kesehatan Pernikahan Dini
1). Masalah yang terjadi pada saat hamil maupun bersalin.
Masalah yang terjadi pada saat hamil ada tiga tema yang
diperoleh masalah saat hamil yaitu hiperemesis, anemia pada
ibu hamil, dan keluhan normal. Tema hiperemesis berdasarkan
ungkapan informan yang mneyatakan selama hamil mengalami
mual muntah. Tema anemia pada ibu hamil berdasarkan
ungkapan informan yang mengalami yang mengalami yang
diungkapkan oleh 3 informan didukung dengan melihat buku
ANC yang dimiliki ibu saat kehamilan. Tema keluhan normal
berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan mual
dirasakan pada saat kehamilan muda.
Masalah yang terjadi saat persalinan yaitu persalinan
dengan alat dan persalinan normal. Tema persalinan dengan
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alat berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan saat
melahirkan

dibantu

dengan

menggunakan

alat

yang

diungkapkan oleh 2 informan dan tema persalinan normal
berdasarkan ungkapan informan yang menyatakan melahirkan
dengan cara normal tidak ada masalah yang diungkapkan oleh
4 informan lainnya.
2). Pengambilan keputusan dalam keluarga
Pengambilan keputusan dalam keluarga ada dua tema
yang diperoleh yaitu keputusan suami dan keputusan bersama.
Keputusan suami berdasarkan ungkapan informan suami
pengambil keputusan dalam keluarga yang diungkapkan oleh 3
informan. Keputusan bersama berdasarkan ungkapan informan
yang

menyatakan

ikut

dilibatkan

dalam

pengambilan

keputusan dan meminta pendapat ibu maupun mertua dalam
hal ini dapat disimpulkan adanya musyawarah bersama dan hal
ini diungkapkan oleh 3 informan lainnya.
3).Penggunaan KB setelah bersalin
Penggunaan KB setelah bersalin ada dua tema yang
diperoleh yaitu menggunakan KB dan tidak menggunakan KB.
Tema menggunkan KB berdasarkan ungkapan informan yaitu
menggunakan KB suntik dan pil, diungkapkan oleh 5 informan
segangkan tema yang tidak menggunakan KB dikarenakan
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tidak mendapat izin dari suami diungkapkan oleh 1 informan
lainnya.
4). Keadaan anak ibu saat lahir
Keadaan anak saat lahir, berdasarkan hasil analisis ada dua
tema yang diperoleh yaitu lahir sehat dan tidak sehat. Tema
lahir sehat berdasarkan ungkapan informan yaitu bayinya lahir
sehat dan langsung menangis diungkapkan oleh 3 informan.
Tema lahir tidak sehat berdasarkan ungkapan informan bayi
lahir tidak menangis dan berat badannya kurang termasuk
BBLR karena berat badan bayi < 2500 gr dan hal ini
diungkapkan langsung oleh 3 informan lainnya. Jadi
berdasarkan hasil analisis peneliti, Pernikahan dini dapat
berdampak terhdap kesehatan bayi yaitu terjadinya BBLR.
5). Makan dan minum yang diberikan ke bayi sampai usia 6 bulan
Makan dan minum bayi sampai usia 6 bulan ada dua
tema yang diperoleh yaitu ASI Eksklusif dan tidak ASI
Eksklusif. Tema ASI Eksklutifberdasarkan ungkapan informan
yaitu bayinya hanya diberi ASI saja yang diungkapkan oleh 2
informan. Tema tidak ASI Eksklusif berdasarkan ungkapan
informan bayinya selain di beri ASI, juga diberi makan dan
minum tambahan seperti air putih, bubur milna, the, sereal,
papaya, dan pisang yang diungkapkan oleh 4 informan lainnya.
Jadi berdasarkan hasi analisis peneliti, pernikahan dini dapat
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berdampak terhadap kesehatan bayi yaitu tidak memperoleh
ASI Eksklusif.34
d. Dampak Pernikahan Dini dari Segi Kesehatan
1). Segi Kesehatan
Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat
berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang
melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya
derajat kesehatan ibu dan anak.
2). Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya
dalam melahirkan adalah antara usia 25-35 tahun, artinya
melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35
tahun menandung resiko tinggi
3). Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah sering mengalami
prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan
cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.
4).Segi Fisik
Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu
pekerjaan

yang

memelukan

keterampilan

fisik,

untuk

mendapatkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan
keluarganya.
5).Segi Mental/Jiwa

34

Riska Afriani,”Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur
Kecamatan Godean Yogyakarta,” jurnal: RAKERNAS AIPKEMA, 2016.
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Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab
secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung
jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental,
karena masih memiliki sifat mental yang labil dan belum
matang emosinya.35
C. Merencanakan Keluarga Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
1.

Meluruskan Niat Menikah
Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik
keputusannya tersebut.Bagi sebagian orang, menikah merupakan
sarana

untuk

menghindari

hubungan

seksual

di

luar

nikah

(perzinaan).Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar
pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari
persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata.Ada pula yang
menikah karenaalasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang
lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena
tidak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena
berbagai alasan lain.
Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media
pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan
ini, ia sering di sebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan
harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang
di sebut Nabi saw sebagai „din‟, untuk mengimbangi keinginan rendah
35

Evy Nurachma, dkk, Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak,
(Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, 2018). 16.
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pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (hasab),
peroleh harta (mal), atau kepuasaan biologis (Jamal).36
2. Persetujuan Kedua Mempelai
Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai
harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna.Tanpa paksaan
siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut kerelaan satu sama lain
(taradlin).
Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat
(1) tentang syarat-syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai37
3. Menikah Dengan Yang Setara
Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang
yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang,
berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat
dan seterusnya.Dalam QS. Az-Zukhruf : 32 disebutkan sebagai
berikut:





36
37

Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah,(Jakarta: 2017). 24.
Undang-undang Perkawinan.UU No.1 tahun 1974.
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagaian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain.”

Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara satu
individu dengan yang lain, antara satu keluarga dengan yang lain tetap
menjadi relevan dari waktu ke waktu.
Fiqh menyebutkan dengan istilah Kafa’ah (Kesepadanan) yang
memiliki makna: Kesepadanan antara calon pasangan Suami Isteri
dalam aspek tertentu sebaai usaha untuk menjaga kehormatan
keduanya (Wahbah Zuhail, 1985). Kata “aspek tertentu” dalam definisi
ini yang kemuadian membuat para ulama klasik terbelah dalam dua
pendapat besar.Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan aspek tertentu dalam definisi tersebut hanya kondisi fisik dan
agama saja.Pendapat ini dikeluarkan oleh imam Malik.Sedangkan
pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aspek
tertentu

tersebut

mencakup;

Keturunan,

kemerdekaan,

dan

pekerjaan.Pendapat kedua ini dikeluarkan oleh Imam Syafi‟i, Imam
Hanbali, Imam Hanafi yang kemuadian juga menambah aspek
kekayaan atau kekuatan finansial dalam aspek tersebut.38
4. Menikah di Usia Dewasa

38

Ibid., 30.
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Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik
serta sehat maka perkawinan harus dilangsungkan saat usia kedua
calon mempelai sudah dewasa. Kematangan dan kedewasaan usia
menikah ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat AnNisa‟ ayat 6:






“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia)
menikah.Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka
berikanlah harta-harta mereka kepada mereka.

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang
ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau
belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa
logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk
mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini
pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
yang menyatakan batasan usia jika pihak pria mencapai usia 19
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(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enak belas) tahun.39

39

Ibid., 32.
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