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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia muda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mereka

yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi

yang masih kuliah. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi.

Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan

remaja yang seringnya terjadi di pedesaan.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur

batas umur seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan

pernikahan. Pasal 7 ayat 1 mengatakan,  Perkawinan hanya diizinkan jika

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

umur 16  tahun. Namun demikian jika belum mencapai 21 tahun, calon

pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang

tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat

untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya

kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan.2

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan

manusia, karena melalui pendidikanlah manusia akan dapat membedakan

antara yang baik dan yang buruk, dengan pendidikan diharapkan manusia

dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupannya dan dengan

2 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet I, hlm. 18.
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pendidikan pulalah diharapkan manusia menjadi dewasa secara lahir dan

batin. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ahmad D. Marimba dalam buku

“Metodologi Pengajaran Agama Islam” bahwa pendidikan adalah bimbingan

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.3

Dari ungkapan di atas disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya si

pendidik terhadap anak didik dalam menjadikan pribadi anak didik menuju

lebih baik.

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah

kecil orang karena hubungan darah. Keluarga itu dapat keluarga inti (ayah, ibu

dan anak), ataupun keluarga yang diperluas (di samping inti, ada kakek/nenek,

adik/ipar, dan lain-lain).

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan

keluarga.4

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang masa perkembangan fisik

dan mentalnya berjalan cukup cepat, pertumbuhan dan perkembangan ini

sangat didukung oleh keberadaan orang tua dalam memberikan pendidikan

dan pengajaran sehingga apa yang diharapkan orang tua dari anak dapat

tercapai.

3 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1996), hlm. 6.

4 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. VI, hlm. 35.
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Desa Jrahi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunungwungkal

yang letaknya jauh dari perkotaan. Karena itulah kebudayaan yang berasal dari

luar tidak begitu mempengaruhi lingkungan di desa tersebut. Sehingga orang

tua tidak kesulitan mengarahkan anak-anaknya untuk selalu konsisten

terhadap sikap keagamaannya.

Lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya

terhadap pembentukan sikap keagamaan pada anak. Menurut pengamatan

penulis, keagamaan di Desa Jrahi tampak begitu religius. Hal tersebut bisa

dilihat dari ramainya tempat ibadah atau musholla setiap melaksanakan shalat

berjama’ah terutama pada waktu shalat maghrib dan isya’, setelah

melaksanakan shalat maghrib anak-anak melanjutkan mengaji. Pada siang

harinya seusai pulang sekolah, anak-anak melanjutkan belajar di Taman

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang terletak di Dukuh Jaten.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA PERNIKAHAN USIA MUDA“

( Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015 ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang

diteliti sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Jrahi

Kecamatan Gunungwungkal ?
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2. Bagaimana pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda

di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan

usia muda.

b. Untuk mengetahui pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan

usia muda.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis

maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan:

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan dalam merencanakan pernikahan, dan sebagai bahan

rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktik

1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

masukan kepada para remaja untuk mempersiapkan diri sebaik

mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.

2) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

masukan bagaimana cara membangun keluarga yang baik,
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sehingga penulis menyadari perihal membangun keluarga yang

harmonis.


