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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan perintah agama Islam dari Allah SWT dan 

Rasulullah SAW yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang sudah mampu 

untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah 

perkawinan. Selain sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan 

juga dapat membuat seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram, dan 

bahagia. Perkawinan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang 

berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan 

perempuan.   

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 (pasal 1) “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia  dan  kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan adalah salah satu bentuk 

ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun 

istri (org/arti-definisi-pengertian-pernikahan-perkawinan.html). 

Hakekat perkawinan adalah suatu persetujuan dimana dalam perkawinan 

harus ada kesepakatan antara pihak pria dengan pihak wanita, sehingga 

perkawinan itu akan terbentuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. 

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 (pasal 1) tentang perkawinan menganut 

prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, untuk dapat 
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melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir dengan perceraian. 

Membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah harus ada kesetiaan 

yang mendasarinya. Kesetiaan itu tidak akan berpaling ke orang lain dengan 

alasan apapun dari seseorang yang dicintainya. Banyak juga yang bilang kesetiaan 

itu kunci dari berjalannya sebuah hubungan cinta dua anak manusia. Banyak yang 

merencanakan akan setia sehidup semati dengan pasangannya, tidak akan 

berpaling ke siapapun dalam keadaan apapun. Setelah suami-isteri memahami hak 

dan kewajibannya, kedua belah pihak harus melakukan berbagai upaya yang dapat 

mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warohmah. Upaya mewujudkan keharmonisan dalam rumah 

tangga harus ada saling pengertian, yaitu dalam hubungan suami-isteri hendaknya 

saling mengerti dan memahami baik secara fisik maupun mental, masing-masing 

memiliki kekurangan. Pasangan suami-isteri harus bisa menerima kenyataan, 

yaitu pasangan suami-isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, dan mati itu 

dalam kekuasaan Allah SWT. Pasangan suami-istri saling menyesuaikan diri 

untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Memupuk 

rasa cinta dan saling memaafkan untuk mencapai kebahagiaan keluarga pasangan 

suami-isteri harus melakukan upaya-upaya untuk kemajuan bersama, masing-

masing suami-isteri berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk 

meningkatkan dan memajukan kebahagiaan keluarga. Meningkatkan kesetiaan 

pada pasangan suami-isteri perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan, dan memnghindari prasangka buruk yang terjadi dalam lingkungan 
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rumah tangga, misalnya rasa cemburu yang berlebihan jelas akan mengganggu 

kebahagiaan, bergaul dengan bebas tanpa batas yang sudah melibatkan pihak 

ketiga akan menjurus pada perbuatan zina. Kurangnya menjaga kehormatan diri, 

perlu diingat bahwa sebagai suami atau isteri harus selalu menjaga kehormatan 

diri, segala tingkah laku, kata, dan perbuatan untuk kelangsungan perkawinan dan 

kebahagiaan dalam menjalin kesetiaan dalam rumah tangga di usia dini sampai tua 

nanti. 

Pernikahan dini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu 

sewaktu nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Usia Aisyah 

saat  dinikahi  Nabi Muhammad SAW adalah 6 tahun. Aisyah mulai hidup 

berumah tangga dengan Muhammad pada waktu usia 19 tahun. Meskipun usianya 

masih belia, Aisyah merupakan salah satu istri yang selalu setia mendampingi 

Nabi Muhammad SAW. (http://wikipedia.org/wiki/pernikahan _muhammad.html) 

Isu pernikahan dini saat ini marak dibicarakan. Hal ini dipicu oleh 

pernikahan Pujiono Cahyo Widianto, seorang hartawan sekaligus pengasuh 

pesantren dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan 

gadis belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas 

Perlindungan Anak. Bahkan dari para pengamat berlomba memberikan opini yang 

bernada menyudutkan. Umumnya komentar yang terlontar memandang hal 

tersebut bernilai negatif. 

Di sisi lain, Syech Puji, begitu ia akrab disapa berdalih untuk mengader 

calon penerus perusahaannya. Dia memilih gadis yang masih belia karena 
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dianggap masih murni dan belum terkontaminasi arus modernitas. Dalam 

pandangan Syech Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama. 

Sebenarnya kalau kita mau menelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini 

bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Penulis sangat 

yakin bahwa Mbah Buyut kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. 

Pernikahan tersebut dilakukan hanya secara adat. Adapun adat pernikahan yang 

digunakan menyesuaikan daerah masing-masing. Jaman  dulu pernikahan di usia 

“matang” akan menimbulkan prasangka buruk di mata masyarakat. Perempuan 

yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim 

disebut perawan kasep (perawan tua). 

Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. 

Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang 

masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang 

tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, 

memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan 

pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Banyak orang menganggap 

perkawinan dini akan menambah tingkat perceraian karena kegagalan dalam 

rumah tangga, disebabkan oleh cara fikir pada pasangan suami-isteri yang masih 

tergolong belum dewasa dan kurang matang dalam segi fisik, materi, dan kesiapan 

mental pada pasangan suami-isteri dalam membina rumah tangga, tetapi malah 

justru sebaliknya, pasangan suami-isteri yang menikah dini atau menikah di 

bawah umur di Kecamatan Candi Sari, Semarang ini tetap hidup bahagia 

meskipun hidup pas-pasan karena perkawinan pasangan suami-isteri.                         
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Di Kecamatan Candi Sari, Semarang  ini didasari oleh sebuah kesetiaan yang 

begitu besar dan rasa tanggung jawab yang terucap pada sebuah janji suci dalam 

sebuah perkawinan yang sakral. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Kesetiaan Pasangan Suami Isteri (Studi 

Kasus Pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, 

Semarang)”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti dapat menarik suatu permasalahan 

mengenai kasus terjadinya kehamilan pra nikah, yakni: 

1. Bagaimana deskripsi dari kata kesetiaan? 

2. Apa saja masalah-masalah yang sering muncul pada perkawinan anak di 

bawah umur di Candi Sari, Semarang? 

3. Bagaimana pemecahan masalah kesetiaan pasangan suami istri pada 

perkawinan anak di bawah umur di Candi Sari, Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kesetiaan. 

2. Mengetahui apa saja masalah-masalah yang sering muncul  pada perkawinan 

anak di bawah umur di Candi Sari, Semarang. 
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3. Mengetahui pemecahan masalah kesetiaan pasangan suami istri pada 

perkawinan anak di bawah umur di Candi Sari, Semarang. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagaimana karya tulis ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai kesetiaan pasangan 

suami-istri (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak di Bawah Umur di 

Kecamatan Candi Sari, Semarang). 

b. Memahami arti kesetiaan yang terdapat pada pasangan suami-istri (Studi 

Kasus Pelaku Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Candi Sari, 

Semarang). 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran  

dari kesetiaan pasangan suami-istri pada anak di bawah umur, pada 

masyarakat dan khususnya masyarakat di Kecamatan Candi Sari, Semarang. 

b. Sebagai calon pendidik, mengenai pengetahuan dan pengalaman  

selama mengadakan penelitian sehingga dapat mentransformasikan kepada 

peserta didik agar kelak tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 

ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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E. Daftar Istilah 

Menurut Maryadi, dkk (2010: 11), daftar istilah merupakan “penjelasan dari 

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Penjelasan 

istilah yang diambil dalam setiap kata kunci akan mempermudah untuk 

memahami isi yang ada di dalamnya dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang 

menjadi kata kunci dalam judul penelitian soal sebagai berikut: 

1. Kesetiaan: yaitu tidak akan berpaling terhadap orang lain dengan alasan 

apapun dari seseorang yang dicintainya dan kesetiaan adalah hidup 

berdampingan pada pasangan suami-istri sampai kematian memisahkan 

mereka. 

2. Pasangan suami-istri: terjadinya pasangan suami istri karena adanya 

perkawinan yang didasari oleh rasa cinta dan rasa ingin saling memiliki satu 

sama lain pada seorang pria dan wanita. 

3. Pelaku perkawinan yaitu dua orang anak perempuan dan laki-laki yang saling 

mencintai dan dilandasi dengan kesetiaan, sehingga ingin terus hidup 

berdampingan, oleh karena itu diwujudkan dalam suatu perkawinan. 

4. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

5. Anak di bawah umur, yaitu bisa disebut dengan anak remaja, dimana masa 

remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai 

dengan terjadinya perubahan-perubahan pada fisik dan psikisnya. Anak yang 

masih di bawah umur masih dalam pengampuan orang tuanya. 
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6. Perkawinan anak di bawah umur disebut juga dengan perkawinan dini. 

Perkawinan anak di bawah umur yaitu perkawinan dimana seorang anak yang 

belum cukup umur melakukan perkawinan di bawah umur, dan hal itu tidak 

sesuai dengan dasar hukum perkawinan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


