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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan dan menikah 

adalah cara untuk menyatukan secara sah dua insan yang saling mencintai. 

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 

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

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fahrudi, 2010). Sebagai salah satu 

Agama yang diakui secara sah, Islampun didalam kitab sucinya telah menjelaskan 

bahwa Allah SWT, telah menciptakan mahluk hidup secara berpasangan.Hal 

tersebut difirmankan dalam QS. An Nisaa (4) : 1) yang berbunyi, 

 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu” (QS An Nissa’ (4) : 1) 

 

Berdasarkan nash Al Qur’an tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia, 

dimana salah satu tujuan dari melakukan pernikahan yaitu untuk melestarikan 

keturunan umat manusia. Selain hal tersebut ayat diatas juga menjelaskan bahwa 
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perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah  SWT. Oleh 

karenanya pernikahan harus dijaga keharmonisannya. 

Keharmonisan dalam sebuah pernikahan tidak dapat diciptakan dengan 

mudah.Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah 

setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari 

sebelumnya.Kesabaran, kebijaksanaan dan kedewasaan para pihak sangat 

mendukung untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang tenang dengan rasa 

kasih dan sayang.Pernikahan bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan 

biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku 

pernikahan mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. 

Menurut Fahrudi (2010) pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah 

apabila usia telah dewasa dan siap dalam segala hal. 

Menurut Papalia, dkk (2009) masa dewasa dimulai pada usia 20 tahun. 

Pada  masa ini umumnya manusia berada pada kondisi fisik dan intelektual yang 

baik, dan pada masa ini pula manusia membuat keputusan karir dan membentuk 

hubungan yang intim (Puspita, 2005).  Pemerintah sendiri telah menetapkan batas 

usia melakukan pernikahan yang disampaikan dalam undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 dalam pasal 7 tentang perkawinan yang berbunyi: 

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun”. 

 

Namun pada kenyataanya, terdapat beberapa kasus pernikahan yang 

dilakukan sebelum seseorang tersebut mencapai batasan usia yang telah 

ditetapkan, sehingga perlu adanya izin khusus dari pemerintah yang disebut 
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dengan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang 

diberikan oleh pengadilan agama kepada mempelai yang belum memenuhi 

persyaratan usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU  Nomor 1 tahun 

1974. Dispensasi nikah ini telah diterangkan dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa 

penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada 

Pengadilan. Dispensasi nikah ini sering juga disebut dengan pernikahan dini. 

Menurut Choe, Thapa, Mishra (2005) di  negara Nepal pernikahan dini 

merupakan  hal yang biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan dimana sebagian 

besar masyarakatnya tinggal di dalamnya. Data demografi juga menunjukan 

bahwa 40% perempuan yang berusia 15-19 tahun telah menikah. Selain di Nepal, 

pernikahan dini juga terjadi di Bangladesh. Menurut Anjani (2015) di Bangladesh, 

29% wanita menikah di bawah usia 15 tahun sementara 65% lainnya pada umur 

18 tahun.  

Selain di negara Nepal dan Bangladesh, negara Indonesia sendiri juga 

memiliki kasus yang sama. Seperti yang dilansir harian kompas pada tahun 2014, 

di Indonesia pernikahan usia dini menjadi tren kalangan remaja perkotaan yang 

berusia 15-19 tahun. Sebaliknya, rasio pernikahan usia dini di pedesaan justru 

turun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) yang diterbitkan oleh Kompasiana (2014), rasio pernikahan dini di 

perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan. Pada 2013, rasionya 

naik menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara itu, di pedesaan rasio 

pernikahan usia dini turun dari 72 per 1.000 pernikahan pada 2012 menjadi 67 per 

1.000 pernikahan pada 2013. Menurut Wardyaningrum, dkk (2012), data dari BPS 
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pada tahun 2010 tentang usia perkawinan pertama di Indonesia menunjukkan 

sebanyak 12 persen perempuan ternyata sudah/pernah menikah diusia 10 hingga 

15 tahun. Selain itu, sebanyak 32 persen perempuan yang pernah menikah 

melakukan pernikahan pertamanya di usia 16-18 tahun. Artinya sekitar 45 persen 

perempuan Indonesia sudah/pernah menikah pada usia 19 tahun. Kepala Pusat 

Pelatihan Internasional BKKBN, Novrizal, pada diskusi tentang Hari 

Kependudukan Dunia 2013 di Yogyakarta mengemukakan bahwa budaya 

menikah dini di Negara Indonesiaa belakangan ini semakin sulit dibendung. Hal 

ini selaras dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 yang menyatakan 

bahwa 46% perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 20 tahun. Hal tersebut 

menurut Wardyaningrum, dkk (2012) membuat Indonesia menjadi negara ke-37 

dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia, sedangkan untuk level 

ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.  

Alasan seseorang melakukan pernikahan dini cukup beragam.Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan Nurjanah (2015) menyatakan bahwa alasan-alasan 

dilakukannya dispensasi nikah ialah, rendahnya tingkat pendidikan para orang tua 

sehingga para orang tua dengan senang hati menikahkan anak-anaknya meski 

masih dibawah umur tanpa mengetahui akibat dari pernikahan dini 

tersebut.Selanjutnya ialah faktor ekonomi, keluarga yang memiliki taraf ekonomi 

rendah lebih memilih untuk menikahkan anak anaknya karena hal tersebut 

dianggap dapat mengurangi bebannya.Lingkungan dan pergaulan bebas juga 

merupakan alasan terjadinya pernikahan dini. 
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Di karisidenan Surakarta khususnya di daerah kabupaten Sukoharjo, 

terdapat pula kasus remaja yang menikah di usia dini. Kabupaten Sukoharjo 

memiliki 12 kecamatan dimana di setiap kecamatan memiliki jumlah remaja yang 

berbeda beda. Berikut tabel dari jumlah remaja baik putra ataupun putri di 

kabupaten Sukoharjo menurut data terakhir dari kantor  Badan Pusat Statistik 

Sukoharjo pada tahun 2014.  

Gambar 1.1Jumlah Remaja di Kabupaten Sukoharjo 

 

 Dari 12 kecamatan tersebut, terdapat tiga puluh tujuh pasangan yang 

menikah di usia dini pada tahun 2015 yang tersebar di seluruh di Kabupaten 

Sukoharjo, kecuali kecamatan Bulu dan kecamatan Nguter. Jumlah remaja, baik 

remaja putra ataupun putri di kabupaten Sukoharjo yang menikah di usia dini 

adalah empat puluh dua remaja. Peringkat tertinggi dengan jumlah pasangan 

terbanyak berada di kecamatan Grogol. Untuk lebih detailnya, berikut tabel 

jumlah remaja yang menikah di usia dini pada tahun 2015 yang diperoleh dari 

Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.   
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Gambar 1.2Jumlah Remaja di Kabupaten Sukoharjo 

 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah remaja laki-laki yang 

melakukan pernikahan di usia dini lebih banyak dibandingkan dengan remaja 

perempuan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tangga 21 April 2016 

dengan salah satu remaja putri asal kabupaten Sukoharjo yang menikah dini (G, 

15 tahun) mengatakan bahwa ia menikah pada saat usia 14 tahun dan sedang 

duduk di bangku SMP kelas IX.  

Menurut Papalia,dkk (2009), umur 14 tahun adalah usia yang tergolong 

masuk dalam fase remaja yang ketika berada di situasi sangat emosional, remaja 

rentan untuk melakukan perilaku beresiko, kurang memikirkan konsekuensi yang 

akan terjadi  di masa depan dan lebih memikirkan keuntungan segera. Lewin 

(dalam Sarwono, 2008) juga menggambarkan perilaku yang akan selalu terdapat 

pada remaja diantaranya, pemalu dan perasa tetapi sekaligus juga cepat marah dan 

agresif. Selain itu pada masa remaja individu akan merasakan adanya 

pertentangan antarsikap, nilai, ideologi dan gaya hidup. Pertentangan ini 

dipertajam dengan keadaan diri remaja yang berada di ambang peralihan antara 

masa kanak-kanak dan dewasa. Pertentangan tersebut akan muncul dalam bentuk 

ketegangan emosi yang meningkat.  
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Menurut Muttaqin (2006) pihak pihak yang melakukan pernikahan dini 

cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri, serta belum 

siap untuk menafkahi keluarga. Pernikahan dini juga justru akan semakin 

menambah beban dan tanggung jawab orang tua karena sebenarnya mentalnya 

belum matang secara sempurna (Muttaqin, 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 subjek pelaku dispensasi nikah 

yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016, informan mengakui banyak hal 

yang berubah dalam kehidupannya, diantaranya berkurangnya waktu bermain 

bersama teman, berkurangnya kebebasan yang dimiliki dan bertambahnya 

tanggung jawab karena sekaranginforman sudah menjadi ayah dan ibu. Belum 

lagi permasalahan yang dialami karena belum siapnya umur informan seperti 

pertengkaran, adaptasi dengan adanya perubahan pada pasangan, bahkan salah 

satu subjek menyatakan sempat mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. 

Hal hal tersebut menjadi tantangan baru untuk para pelaku dispensasi nikah yang 

harus dilalui.Syuqqah (1997) juga menjelaskan bahwa baik wanita ataupun laki 

laki memiliki tanggung jawab masing masing yang berbeda di dalam menjalankan 

rumah tangga. Wanita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik 

anak-anak, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari dan 

Muslim yang artinya “ ... dan wanita/istri adalah pemimpin atas penghuni rumah 

suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka”. Selain itu 

tugas lainnya juga yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga. Laki-lakipun 

memiliki peran atau tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawab seorang laki laki 

dalam rumah tangga diantaranya ialah memimpin keluarga dan memberi nafkah 
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keluarga, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhori dan Muslim 

yang artinya “ Dan kewajiban kalian (suami-suami) memberi mereka (istri-istri) 

makan dan pakaian menurut yang wajar (ma’ruf)”.Tugas-tugas tersebut tidaklah 

mudah untuk dilakukan oleh para remaja, di dalam menjalankan tugas tugas 

tersebut pastilah membutuhkan pemahaman diri, kemampuan dalam 

mengekspresikan emosi, kemampuan dalam berkomitmen dan pengambilan 

keputusan agar rumah tangga dapat berjalan secara sakinah, mawaddah dan 

warrahmah. 

Untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan tersebut diperlukan 

proses yang panjang dan perjuangan yang tidak sedikit. Dengan adanya kegagalan 

seharusnya dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan motivasi bagi individu yang 

ingin meraih kesuksesan dan keberhasilan. 

Setiap orang memiliki cara masing masing dalam mengatasi rintangan dan 

halangan di dalam hidup ini. Bagaimana cara seseorang dalam menghadapi 

rintangan dan halangan oleh para ilmuwan psikologi dikenal dengan Adversity 

quetion.Nashori (2007) mangartikan Adversity Quotient sebagai “daya juang”, 

yaitu kemampuan mempertahankan atau mencapai sesuatu yang dilakukan dengan 

gigih 

Berdasarkan hal tersebut, Stoltz (2005) mengemukakan Adversity Quotient 

(AQ) sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan 

secara teratur. AQ membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan 

dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari seraya tetap berpegang teguh pada 

prinsip dan impian tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi untuk 
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memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. AQ berperan dalam 

meramalkan dan menentukan kesuksesan seseorang.Individu yang memiliki AQ 

tinggi cenderung dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah dan dapat 

menemukan solusi tepat dari setiap permasalahan yang dihadapi.Berdasarkan 

pendapat Stoltz (2005) AQ juga memberi tahu seberapa jauh seseorang mampu 

bertahan menghadapi kesulitan dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki 

untuk mengatasinya. 

Daya juangjuga memberikan manfaat, diantaranya daya juang memberikan 

petunjuk tentang seberapa tabah seseorang dalam menghadapi sebuah 

kemalangan, memperkirakan tentang seberapa besar kemampuan seseorang dalam 

menghadapi setiap kesulitan dan ketidakmampuannya dalam menghadapi 

kesulitan tersebut, daya juang juga memperkirakan siapa yang mampu dan tidak 

mampu melampaui harapan, kinerja serta potensinya dan daya juang dapat 

memperkirakan siapa yang putus asa dalam meghadapi kesulitan dan siapa yang 

akan bertahan (Stolz, 2005). 

Tinggi rendahnya daya juang yang dimiliki oleh para pelaku dispensasi 

nikah ini dapat dilihat dari cara menghadapi setiap permasalahan yang telah di 

jelaskan diatas. Dari hasil wawancara awal pada tiga subjek menunjukkan cara 

yang berbeda beda dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut. 

Dua diantaranya menghadapi permasalahan  dengan tetap semangat dan tidak 

mempedulikan apa yang orang lain katakan meskipun sudah berkeluarga di usia 

dini informan tidak malu untuk tetap melanjutkan sekolah demi mendapatkan 
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pekerjaan yang layak dan menjadi sukses. Pernikahan dini baginya bukanlah 

sebuah penghalang untuk mendapatkan kesuksesan. 

Merujuk dari uraian diatas perbedaan AQ yang dimiliki oleh setiap pelaku 

dispensasi nikah akan membedakan pula cara penyelesaian dan penemuan solusi 

pada setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya AQ yang memadai maka 

para pelaku akan mampu menghadapi setiap permasalahan dengan baik. Kesulitan 

yang dihadapi oleh para pelaku dispensasi nikah inilah yang membuat peneliti 

mengadakan penelitian yang ingin mengkaji kemampuan para pelaku dispensasi 

nikah dalam menghadapi kesulitan kesulitan.Dari permasalahan di atas, maka 

muncul rumusan masalahnya yakni “bagaimana pola daya juang pasangan 

dispensasi nikah?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk menemukan bagaimana pola daya juangpasangan yang melakukan 

dispensasi nikah. 

 

C. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis :  

Bagi ilmuwan psikologi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi dan bahan pertimbangan mengenai penelitian terkait, terutama 

pada pengembangan penelitian psikologi sosial keluarga. 
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2. Manfaat praktis :  

a. Bagi remaja, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

menghindari menikah di usia dini  

b. Bagi instansi yang berhubungan dengan pernikahan, seperti Kantor 

Urusan Agama dapat digunakan untuk memberikan konseling/ 

penyuluhan kepada calon mempelai yang menikah di usia dini. 

c. Bagi sekolah dapat digunakan untuk memberikan penyuluhan kepada 

para siswa-siswi. 
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