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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah. 

 Perkawinan dengan izin orang merupakan salah satu fenomena sosial yang 

banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di 

perdesaan. Fenomena seperti itu juga ditemukan di Kecamatan Penawangan 

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat di Kecamatan 

Penawangan rata-rata masih sangat sederhana dalam memandang lembaga 

perkawinan. Setelah kawin seorang gadis sudah harus meninggalkan semua 

aktivitas karier dan lebih banyak mengurusi rumah tangganya. Namun demikian, 

seorang pria yang berposisi sebagai suami dituntut lebih memiliki tanggung jawab 

dan mencari nafkah, padahal mereka yang melaksanakan perkawinan di usia ini 

belum siap jiwa dan raganya. 

 Pasangan perkawinan  tersebut tidak sedikit yang menghadapi berbagai 

permasalahan. Problem yang muncul dapat berasal dari faktor internal maupun 

eksternal. Salah satu sebab timbulnya permasalahan internal dikarenakan mereka 

belum siap secara psikologi atau mental memasuki kehidupan berumah tangga. 

Faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan. Misalnya pengaruh pergaulan 

dengan teman sebaya yang belum nikah.  

 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdiri atas 20 (dua puluh) 

Desa/Kelurahan, yakni Desa Lajer, Sedadi, Bologarang, Karangwader, Toko, 
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Pengkol, Leyangan, Watupawon, Tunggu, Jipang, Kramat, Curut, Wedoro, 

Kluwan, Karangpaing, Pulutan, Winong, Wolo, Ngeluk, dan Penawangan. 

Pasangan perkawinan dengan ijin orang tua antara 16-19 tahun pada tahun 2011 

paling banyak terjadi di Desa Lajer yang tercatat 39 (tiga puluh sembilan) 

perempuan. Sedangkan yang berumur 19-20 tahun tercatat 10 (sepuluh) pria dan 

28 (dua puluh delapan) perempuan. Kemudian Desa Sedadi Pasangan perkawinan 

dengan ijin orang tua antara 16-19 tahun tercatat 16 (enam belas) peremuan, 

sedangkan yang berumur 19-20 tahun tercatat 4 (empat) pria dan 18 (delapan 

belas) perempuan. 

 Berdasarkan data Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian 

Perkawinan (BP 4) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2012, 

Desa Lajer masih menempati jumlah terbanyak usia pernikahan yang mendapat 

ijin orang tua, yakni antara 16-19 tahun tercatat 27 (dua puluh tujuh) perempuan. 

Sedangkan yang berumur 19-20 tahun tercatat 9 (sembilan) pria dan 20 (dua 

puluh) perempuan.  

 Menurut Ali Akbar dalam menetapkan umur yang baik untuk kawin 

terdapat empat kesiapan yang harus dipenuhi, yaitu “biologis seksual, ekonomi, 

pendidikan dan kemasyarakatan.”
1
 

 Seorang pria sudah dapat kawin apabila ia sudah bermimpi dengan 

mengeluarkan air mani. Biasanya pria akan mengenal kesenangan seksual 

berdasarkan pada kesenangan waktu mimpi mengeluarkan air mani tersebut, dan 

dari sinilah ia mulai tertarik dengan wanita jika melihat badan yang erotis 

                                                           
 

1
 Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), hlm. 24. 
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(menimbulkan nafsu syahwat). Rata-rata pada usia 17 tahun kaum pria mengalami 

mimpi dengan mengeluarkan air mani, artinya pada usia itulah pria telah 

memasuki dewasa.
2
  

 Oleh karena itu, seorang pria dan wanita yang sudah menikah harus belajar 

untuk menahan diri, belajar memahami sifat-sifatnya, belajar untuk dapat hidup 

rukun, damai dan berdampingan. Lebih dari itu pendidikan agama merupakan 

fondasi yang tidak boleh dilalaikan dalam membentuk keluarga yang sakinah. 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana 

kasih sayang yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan  serta akhlak mulia.
3
 

 Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang dilandasi dengan 

rasa cinta kasih dan sayang, sehingga pasangan suami isteri itu akan mendapatkan 

ketentraman, dalam al-Quran disebut dengan konsep sakinah, mawaddah, wa 

rahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah; 

                        

                   

 

 Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

                                                           

 
2
 Ibid., hlm. 24-25. 

 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta : Ditjen 

Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 6. 
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diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-

Rum/30 : 21).
4
  

 

Term sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam al-Qur’an lebih menyangkut 

pada upaya untuk membentuk “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dalam 

perkawinan.
5
  

 Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang 

ini mengizinkan anak berusia kurang dari 21 tahun untuk menikah, seperti 

disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang 

yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin 

kedua orang tua”. Kemudian pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah 

mencapai 16 (enambelas) tahun.”  

 Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip asas perkawinan yang 

berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu asas prinsip yang 

tercantum adalah calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk 

dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan 

                                                           
 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Ayat Pojok Bergaris),  (Semarang: 

CV. Asy Syifa’, tt), hlm. 324. 
 

5
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan 

Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras Mitra Utama, 2011), hlm. 39. 
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secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang 

baik dan sehat.
6
  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perkawinan dengan izin orang 

tua (untuk pria usia 19 < 21 tahun  dan wanita usia 16 < 21 tahun) perlu diteliti 

lebih mendalam dalam rangka membangun keluarga ideal seperti yang 

didambakan oleh pasangan suami isteri. Ada beberapa hal menurut penulis 

penting untuk melakukan penelitian ini, yakni : 

 Pertama, tingginya angka pernikahan dengan izin orang tua, menunjukkan 

bahwa pemahaman orang tua akan lembaga  perkawinan masih rendah.  

 Kedua, apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah 

untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk 

membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Usia muda masih harus mendapatkan 

bimbingan, arahan dan nasihat orang tua.  

 Ketiga, merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak 

pada masa depan, faktor kedewasaan dalam hidup berumah tangga. Faktor ini 

akan berpengaruh secara psikologis. Padahal faktor kejiwaan sangat penting untuk 

membentuk suatu kehidupan yang harmonis (sakinah). 

 Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis paparkan data dari 

Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2011 yaitu Model : D/UKU/07 (UMUR) 

sebagai berikut :  

 

                                                           
 

6
 Sudarsono, Hukum Pernikahan Nasional,( Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan III, 2005), hlm. 

7. 
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Table 1.1 

Pasangan Nikah Usia MudaTahun 2011 

 

No. 
Umur Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 
Perempuan 

1.  
16 s/d 19 tahun  -  228  228 

2.  
19 s/d 20 tahun  43  190  233 

 

 Data tersebut dapat kita lihat pada Model : D/UKD/08 untuk masing-

masing desa pada tabel berikut: 

 

Table 1.2 

Pasangan Nikah Usia Muda Pada Tiap Desa Tahun 2011 

 

No. 
Desa/ 

Kelurahan 

Umur 16 – 19 Tahun Umur 19 – 20 Tahun 

Laki-Laki 
Perempuan Laki-Laki  Perempuan 

1. 
Lajer   -  39 10  28 

2. 
Sedali  - 16 3 18 

3. 
Bologarang - 14 4 12 

4. 
Karangwader  - 14 3 13 

5. 
Toko -  6 - 4 

6. 
Pengkol  -  15 2 9 

7. 
Leyangan  -  9 4 7 

8. 
Watupawon  -  7  - 7 
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9. 
Tunggu  -  6  2  8 

10. 
Jipang  -  7  2  12 

11. 
Kramat  -  15 3  10 

12. 
Curut  -  9  2  3 

13. 
Wedoro  -  4 - 6 

14. 
Kluwan  -  10 1 11 

15. 
Karangpaing  -  7 1 4 

16. 
Pulutan  -  13  3  9 

17. 
Winong  -  5 1 2 

18. 
Wolo -  14 - 11 

19. 
Ngeluk  -  8  2 7 

20. 
Penawangan  -  10  - 9 

Jumlah 
-  228 43 190 

  

 Pada tahun 2012 pasangan nikah dengan izin orang tua di Kecamatan 

Penawangan tercatat sebagai berikut:  

Table 1.3 

Pasangan Nikah Dengan Izin Orang Tua Tahun 2012 

 

No. 
Umur Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 
Perempuan 

1.  
16 s/d 18 tahun  - 141 141 

2.  
19 s/d 20 tahun  56 130 186 
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 Data tersebut dapat kita lihat pada Model : D/UKD/08 untuk masing-

masing desa pada tabel berikut: 

Table 1.4 

Pasangan Nikah Dengan Izin Orang Tua Tiap Desa Tahun 2012 

 

No. 
Desa/ 

Kelurahan 

Umur 16 – 18 Tahun Umur 19 – 20 Tahun 

Perempuan 
Laki-Laki  Perempuan Laki-Laki  

1. 
Lajer   27 - 20 9 

2. 
Sedali  7 - 14 2 

3. 
Bologarang 10 - 10 4 

4. 
Karangwader  8 - 4 4 

5. 
Toko 5 - 3 5 

6. 
Pengkol  

10 - 
5 1 

7. 
Leyangan  

7 - 
6 3 

8. 
Watupawon  

4 - 
3 1 

9. 
Tunggu  

4 - 
6 2 

10. 
Jipang  

7 - 
6 3 

11. 
Kramat  

5 - 
3 2 

12. 
Curut  

3 - 
4 2 

13. 
Wedoro  

3 - 
9 4 

14. 
Kluwan  

8 - 
7 1 
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15. 
Karangpaing  

4 - 
6 2 

16. 
Pulutan  

10 - 
5 4 

17. 
Winong  

3 - 
5   1 

18. 
Wolo 

7 - 
3 - 

19. 
Ngeluk  

5 - 
4 2 

20. 
Penawangan  

4 - 
7 4 

Jumlah 141 - 
130 56 

 

 Berdasarkan data tahunan di KUA Kecamatan Penawangan Kabupaten 

Grobogan tentang Prosentase NTCR, Alasan Talak dan Cerai, Masa Perkawinan, 

Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Tahun 2011, tercatat pasangan nikah 

yang menjatuhkan talak sebanyak  54 orang yang disebabkan percekcokan. 

Sedangkan angka perceraian mencapai 110 orang yang disebabkan meninggalkan 

pihak lain.  Sementara itu pada tahun 2012 pasangan nikah yang melakukan cerai 

hanya tercatat 2 orang, yakni di desa Wedoro dan desa Penawangan. Adapun 

penyebabnya adalah meninggalkan pihak lain. 

 Informasi yang di sampaikan oleh  Jumono (seorang Petugas Pembantu 

PPN Desa Jipang dan Tokoh Agama Desa Jipang), kepada peneliti, bahwa 

“pasangan kawin  dengan izin orang tua tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

hidup bahagia.  Problem yang muncul dalam rumah tangga itu dapat diselesaikan 

pasangan nikah itu sendiri secara baik. Tetapi juga ada dengan bantuan orang tua, 
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yang memang secara psikologis masih membutuhkan bimbingan orang tua. 

Sedangkan sisanya berakhir dengan perceraian, karena mengalami jalan buntu.” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini 

merumuskan masalah sebagaimana berikut : 

1.  Apa sajakah permasalahan-permasalahan pasangan perkawinan 

dengan izin orang tua di Kecamatan Penawangan Kabupaten 

Grobogan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ? 

2.  Bagaimanakah penyelesaian permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi pasangan perkawinan dengan izin orang tua di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk 

mewujudkan keluarga sakinah? 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah :  

  a. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

pasangan perkawinan dengan izin orang tua di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012. 

  b. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh pasangan perkawinan dengan ijin 

orangtua di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 
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2010 sampai dengan tahun 2012 untuk mewujudkan keluarga 

sakinah. 

 2. Manfaat Penelitian   

  a. Teoritik 

   Sebagai informasi tentang kematangan jiwa dan raga pasangan 

perkawinan dengan izin orang tua untuk membentuk keluarga 

sakinah.  

  b. Aplikatif 

   Untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan 

pasangan perkawinan dengan ijin orang tua untuk mencapai 

keluarga sakinah berdasarkan syariat Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu berdasarkan penelusuran peneliti, antara lain dilakukan 

oleh Nurmilah Sari, yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (di 

Pengadilan Tangerang Tahun 2009-2011).” Nurmilah Sari dalam penelitiannya 

lebih memfokus pada aspek-aspek hukum positif, dan bagi pasangan perkawinan 

di bawah umur supaya dapat melangsungkan pernikahannya apabila mendapatkan 

dispensasi dari Pengadilan Agama. Dispensasi yang diperoleh apakah dengan 

jalan sidang apa tidak.  

Dalam hal ini, Nurmilah Sari memaparkan tentang prosedur pengajukan 

dispensasi,wewenang Pengadilan Agama maupun pemberian dispensasi bagi 

pasangan perkawinan di bawah umur. 
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Penelitian lain dilakukan oleh  Uswatun Ni’ami yang berjudul, “Dispensasi 

Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring 

Kecamatan Kedungdandang Kota Malang).”  

Penelitian hampir sama dengan yang dilakukan oleh Nurmilah Sari, namun 

Uswatun Ni’ami lebih menyoroti pandangan masyarakat tentang nikah di bawah 

umur harus mendapatkan dispensasi ditinjau dari kajian fiqih, kajian yuridis, 

kajian psikologis dan kesehatan. Menurutnya, perkawinan di bawah umur dapat 

dilakukan dalam keadaan dharurat, al-mashlahah mursalah, dan sadd adz-

dzari’ah. 

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak 

perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada aspek psikologi yaitu 

kematangan jiwa dan raga pasangan perkawinan dengan izin orang tua dalam 

upaya mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari pemikiran Islam. Keluarga 

sakinah sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama 

merupakan gerakan nasional yang harus diselenggarakan dengan baik, termasuk 

di tingkatan kecamatan. Oleh karena itu, peneliti dalam tesis ini akan mengkaji 

tentang perkawinan dengan izin orang tua dan sekaligus memberikan cara-cara 

membina keluarga sakinah. 

Selain itu, juga dibahas tentang problem yang timbul dan cara-cara 

menanggulangi problem dan memberikan solusi untuk tetap mempertahankan 

kehidupan suami isteri, sebab keluarga adalah bagian terkecil dari bangsa dan 

negara.  
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E. Kerangka Teoritik  

Penelitian ini menggunakan kerangka teori : 

1. Teori Sistem  

Teori ini dicetuskan oleh Minuchin yang  memandang keluarga adalah 

sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan 

yang memiliki karakteristik persoalan individu juga merupakan 

persoalan seluruh anggota keluarga, kehidupan sebuah keluarga 

berlangsung secara terstruktur. Interaksi antar anggotanya menentukan 

kejadian dalam rumahtangga. Pencapai tujuan keluarga ditentukan oleh 

sumbangan masing-masing anggotanya dalam mencapai tujuan 

hidupnya, kelangsungan kehidupan keluarga dengan baik dan secara 

sama dari hari kehari, keluarga dengan batasan lemah berarti aturan-

aturan keluarga mudah ditembus, sedangkan yang memiliki batasan 

yang kuat berarti aturan-auan keluarganya sulit untuk dilanggar.7 

Pencapaian tujuan kebahagiaan keluarga pasangan perkawinan dengan 

izin orangtua di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 

2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami permasalahan-permasalahan 

yang berasal dari keluarga itu sendiri dan dari luar keluarga. Masalah-

masalah yang bersal dari keluarga sendiri adalah berasal dari suami atau 

istri atau kedua-duanya. Masalah yang bersal dari luar adalah berasal 

dari orangtua. 

Kebahagiaan keluarga tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat di 

atasi. 
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2. Teori Kebutuhan. 

Maslow mengatakan bahwa kebutuhan-kebutauhan manusia ada 

lima tingkatan, yaitu: Physioloical needs (Kebutuhan yang bersifat 

biologis), Safety needs (kebutuhan rasa aman),Social needs (kebutuhan 

sosial), Esteem needs (kebutuhan akan harga diri), Self-actualization 

needs (kebutuhan aktualisasi diri)8
.  

Seseorang memasuki kehidupan baru yang belum pernah 

dialaminya sebelumnya yakni kehidupan berumahtangga. Kehidupan 

rumah tangga adalah kehidupan menyatunya antara seorang pria dengan 

seorang wanita melalui ikatan yang disebut perkawinan. Suami istri 

dalam kehidupan berumahtangga tentulah mempunyai suatu tujuan yaitu 

kebahagian. Tujuan kebahagiaan ini tentulah tidak semudah membalik 

telapak tangan. Tetapi melalui suatu proses kehidupan. Kebahagiaan ini 

dapat terpenuhi manakala suami istri terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya baik lahir maupun batin. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah 

hubungan suami istri yang bersifat  biologis, kebutuhan rasa aman jiwa 

dan raga yaitu kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, hubungan dengan 

orangtua dan pekerjaan serta penghasilan yang dapat mencukupi 

kebutuhan rumahtangga.  

F. Metode Penelitian 

 1.   Paradigma Penelitian 

  Penelitian ini menitik beratkan pada proses yang dialami oleh 

pasangan perkawinan dengan izin orangtua di Kecamatan Penawangan 
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Kabupaten Grobogan tahun 2010 sampai dengan 2012 tentang masalah-

masalah yang dihadapinya dan cara-cara memecahan masalah-masalah 

yang dihadaipnya untuk  membentuk  keluarga sakinah sesuai dengan 

tujuan perkawinan mereka . Tentunya mereka dalam menuju keluarga 

sakinah membutuhkan proses kehidupan rumahtangga.  

 2. Jenis Penelitian  

  Penelitian berada dalam ruang lingkup psikologi, yaitu tentang 

kematangan jiwa dan raga pasangan perkawinan dengan izin orang tua 

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi untuk 

membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Penawangan Kabupaten 

Grobogan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.  

  Berdasarkan tempat penelitian adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di desa-desa di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan yang masyarakatnya saling 

mengadakan pernikahan antara umur 16 < 21 tahun untuk wanita dan 

untuk pria umur antara 19 < 21 tahun yang harus mendapat izin dari 

orangtua mereka dalam melaksanakan perkawinan.  

  Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu  menggambarkan secara 

terperinci kenyataan kehidupan pasangan perkawinan dengan izin 

orangtua di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2010 

sampai dengan tahun 2012 tentang masalah-masalah yang mereka 

hadapi dan cara mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi untuk 



16 

 

 
 

menuju keluarga sakinah dengan memberikan kritik atau penilaian 

terhadap kenyataan kehidupan pasangan perkawinan tersebut di atas 

sesuai dengan pendekatan kematangan jiwa dan raga pasangan 

perkawinan tersebut.  

3. Pendekatan 

  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi yang 

akan menerangkan psikologi atau kejiwaan pasangan perkawinan 

dengan izin orangtua di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi untuk membentuk keluarga sakinah. 

 4.  Sumber Data 

    Sumber data yang digunakan adalah subyek penelitian yaitu 

informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah-masalah 

yang dihadapi beserta pemecahannya untuk membentuk keluarga 

sakinah yaitu pasangan sumai istri dan orangtua yang mengetahui 

kehidupan rumahtangga anaknya beserta masalah-masalah yang mereka 

hadapi dan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Penawangan 

Kabupaten Grobogan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

5. Obyek dan Subyek Penelitian 

 Obyek penelitian adalah tempat penelitian dilakukan yaitu desa-

desa di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang antar 
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penduduknya melaksanakan perkawinan dengan izin orangtua untuk 

membentuk keluarga sakinah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012. 

 Subyek penelitian pada tahun 2010 sebanyak 23 pasangan suami 

istri dan salah satu orangtua yang mengetahui kehidupan 

rumahtangganya tahun 2010. Subyek penelitian pada tahun 2011 

sebanyak 14 pasangan suami istri dan salah satu orangtua yang 

mengetahui kehidupan anaknya,  serta tahun 2012 sebanyak 21 pasangan 

suami istri serta salah satu orangtua yang mengetahui kehidupan 

rumahtangga anaknya.  

6. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini adala sebagai berikut: 

  a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
7
 Metode ini ditujukan 

kepada : 

 - Orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk 

melaksanakan perkawinan. 

                                                           
 

7
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 186. 
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   -   Pasangan  yang melaksanakan perkawinan dengan izin orang 

tua untuk membentuk keluarga sakinah dengan menyiapkan 

pertanyaan (interview guide). 

  b. Observasi, yaitu mengamati kehidupan pasangan perkawinan 

dengan izin orangtua untuk membentuk keluarga sakinah selama 

penelitian berlangsung. 

 c. Dokumentasi yaitu foto-foto hasil wawancara dengan informan 

selama penelitian berlangsung yaitu foto-foto saat wawancara 

dengan suami atau istri atau suami dengan istri serta foto-foto saat 

wawancara dengan ayah atau orangtua yang mengetahui kehidupan 

ruahtangga anaknya tentang persoalan-persoalan kehidupan dan 

cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. 

  7.  Validasi Data 

 Teknik uji validitas data dengan cara mengecek silang data yang 

diperoleh dari wawancara yang berisi tentang masalah-masalah yang 

dihadapi oleh suami dan istri serta pemecahan masalah-masalah yang 

mereka hadapi untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012. Data-data tersebut diperoleh dari suami, istri dan orangtua yang 

menengetahui permasalahan-permasalahan dan pemecahan masalah-

masalah yang dihadai untuk membentuk keluarga sakinah .   
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun berdasarkan bab-bab yang dibagi 

dalam beberapa sub-bab. Adapun pokok pembahasan dalam bab-bab 

tersebut sebagaimana berikut; 

BAB I : Pendahuluan.  

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Umum Tentang Perkawinan dan Keluarga Sakinah. 

 Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar perkawinan, perkawinan 

dengan izin orang tua, keluarga sakinah dan hubungan antara perkawinan 

dengan izin orang tua dengan keluarga sakinah. 

BAB III : Data Hasil Penelitian Pasangan Perkawinan Dengan Izin 

Orangtua Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2010 sampai dengan 2012  

 Bab ini menjelaskan nama pasangan perkawinan dengan izin 

orangtua tahun 2010 sampai dengan 2012, pencatatan nikah, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan, keadaan ekonomi, tempat tinggal, campurtangan 

orangtua, pengelolaan ekonomi, stabilitas emsoi, masalah-masalah yang 

dihadapi dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan 

perkawinan dengan izin orangtua.  
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BAB IV : Analisis Terhadap Pasangan Perkawinan Dengan izin 

Orangtua Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012. 

 Bab ini menganalisis tentang pelaksanaan nikah, pekerjaan dan 

penghasilan, pendidikan, tempat tinggal, campurtangan orangtua, 

pengelolaan ekonomi, stabilitas emosi dan keluarga sakianah. Bab ini juga 

membahas tentang permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya untuk 

mencapai keluarga sakinah. 

BAB V : Penutup.  

 Bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dari pembahasan 

tesis. 

 

 


