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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan hal yang di dambakan oleh setiap insan manusia baik laki-

laki maupun perempuan, pernikahan merupakan sebuah wujud menyatunya antara 

dua individu ke dalam satu tujuan yang sama, yakni menuju kebahagiaan yang 

langgeng bersama pasangan hidup. Menurut sunnah rosul setiap laki-laki maupun 

perempuan akan menjalankan perintah Allah yaitu dalam bentuk pernikahan,dan 

manusia yang sudah melakukan pernikahan berarti ia telah melaksanakan setengah 

sunnah yang di perintahkan Allah SWT dalam hal ini terdapat sebuah hadist yang 

berbunyi mengenai arti sebuah pernikahan sebagai berikut  

            

   - 

 “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 diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21) 

 sabda Rasulullah SAW, “an- nikahu sunnati, man raghiba „an sunnati 

falaisa minni”, artinya “nikah itu sunnahku, dan yang tidak mau mengikuti 

sunnahku, tidaklah termasuk umatku” . (HR. Al-Baihaqi 7/78). 
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      Di Indonesia pernikahan dini menjadi permasalahan yang sangat global dan 

sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan serta kesehatan mental serta fisik 

pada individu tersebut. Naiknya angka pernikahan di usia dini ditandai dengan 

banyaknya anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah karena terjadi kehamilan 

, dan banyak anak yang melaksanakan pernikahan tepat pada usia 18 tahun .(Alfiyah, 

dalam Intan, 2017)  

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang bernama 

Emanuel,dkk,(2018), berada di negara Nigeria tentang sebuah pernikahan di usia dini 

sebagai berikut, orang tua mengijinkan anaknya untuk menikah yaitu karena terjadi 

kehamilan pada anaknya, sebut saja inisial J, orang tua J mengijinkan anaknya untuk 

menikah dan memaksa si laki-laki untuk segera memberikan mahar dan uang agar 

secepatnya diadakan pesta adat untuk sebuah pernikahan, selanjutnya terjadi 

pernikahan usia dini di bagian nigeria barat, masyarakat setempat yang berada di 

negeria utara melaksanakan pernikahan di usia dini atas restu orang tua karena 

wilayah setempat yang sudah menganut melakukan pernikahan di usia dini karena 

rendah nya pendidikan orang tua dan meningkatnya angka kemiskinan. 

(Dedokuen,dkk dalam Gimba, 2014) 

 Menurut penelitian dari  Perlam,dkk (2016) pernikahan dini  yang terjadi di 

negara Africa tidak lepas dari dukungan orang tua, yang dimana pola berpikir orang 

tua mengatakan bahwa menikahkan anaknya di usia dini untuk menjaga anaknya agar 

aman dan orang tua memberikan tekanan kepada anak agar anak tidak melanjutkan 
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sekolahnya karena ekonomi dari orang tua yang sangat rendah dan pola pikir orang 

tua yang lebih suka melihat mereka menikah daripada berdiam diri di rumah. 

 Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja pada level 

ASEAN. Menurut pemaparan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso mengungkapkan bahwa fenomena pernikahan 

dini yang meningkat mendorong tingginya rata-rata angka kelahiran pada usia remaja 

(Age Specific Fertility Rate/ASFR) usia 15-19 tahun di Indonesia meningkat dari 35 

per 1.000 kelahiran hidup pada 2007 menjadi 45 per 1.000 di 2012 ( Lestari, 2012) 

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang di lakukan oleh anak di bawah 

umur sama seperti halnya yang dikatakan oleh Undang-undang.  Nomor 1 tahun 1974 

yang berbunyi bahwa anak yang menikah di usia dini dari umur 16-14, Namun ada 

perubahan dalam  perundang- undangan mengenai usia pernikahan  yakni menurut 

pasal 7 ayat (1) undang- undang  perkawinan  menyebutkan bahwa  perkawinan 

diusia dini berusia laki- laki 19 tahun dan  perempuan 18 tahun. Hal tersebut 

diperkuat oleh Wulandari & Sarwoprasodjo(2014) bahwa pernikahan dini ialah 

pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 20 tahun, dimana remaja perempuan 

belum memilikikesiapan yang  matang baik  dari segi  fisik maupun psikologi. 

Usia kronologis dalam pernikahan dini menurut (Walgito  dalam Kristi , 

2010) dilihat dari segi fisiologis, faktor pikologis, serta faktor sosial ekonomi. Segi 

fisiologis remaja merupakan usia ketika remaja pada umumnya telah matang, yang 

berarti pada usia tersebut remaja yang menikah dini sudah dapat membuahkan 

keturunan. Segi psikologis remaja merupakan usia ketika remaja belum dapat 
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dikatakan dewasa sepenuhnya secara psikologis. Pernikahan pada usia yang masih 

muda akan mengundang banyak masalah karena pasanga belum matang dari sisi 

psikologis. Segi sosial ekonomi merupakan usia ketika remaja yang menikah di usia 

muda biasanya belum memiliki pekerjaan yang tetap, Namun dengan bertambahnya 

usia, remaja memiliki dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang kehidupan.  

 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2010, sekitar 22.000 perempuan usia 10-14 

tahun di Indonesia terikat pernikahan, sementara hasil Survei Demografi dan 

Kesehatan tahun 2012 menunjukkan 10 persen usia remaja umur 15-19 tahun sudah 

pernah menikah atau sedang hamil anak pertama bahkan sudah punya anak, Disisi 

lain ditegaskan pula dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

bahwa individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam 

kandungan masih dikategorikan sebagai anak (Raihan, 2012) 

Syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Agama islam dalam hukum sebuah 

pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pihak atau mempelai yang 

akan melakukan ijab qobul harus memiliki kecakapan, yaitu berakal, baligh dan 

normal serta masing-masing kedua mempelai harus memiliki kesiapan dalam 

melaksanakan sebuah pernikahan yaitu calon kedua mempelai harus memiliki 

kesiapan ekonomi yang mapan serta mental yang baik dan menurut pemerintah 

syarat-syarat untuk memenuhi sebuah pernikahan yaitu harus memberikan jaminan 

dan perlindungan di dalam sebuah pernikahan, serta harus memenuhi administrasi di 

KUA dan pemerintah setempat. ( Hasan dalam Rachmadi, 2017) 
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Tabel 1.Data Permohonan Dispensasi Nikah  

NO Pengadilan 

agama 

Tahun 

2012 2014 2016 

1 Surakarta 30 47 38 

2 Boyolali 36 66 92 

3 Klaten 101 147 95 

4 Sukoharjo 36 56 58 

5 Karanganyar 64 74 86 

Sumber : Arsip kantor Pengadilan AgamaSurakarta  

 Kasus pernikahan di bawah umur, telah terjadi di wilayah krasidenan 

Surakarta, data permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur sekrasidenan 

Surakarta ini merupakan gambaran nyata tentang keadaan perkara tersebut dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun diantara pengadilan agama yang satu dengan 

yang lain berbeda peningkatanya, namun ternyata pengadilan agama boyolali, 

pengadilan agama sukoharjo, pengadilan agama karanganyar dan pengadilan agama 

sragen sehingga sejumlah 4 pengadilan agama diantara 7 pengadilan agama dalam 

kondisi jumlah perkaranya terus meningkat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dilapangan didapatkan mengenai bagaimana 

orang tua menyetujui anaknya untuk melakukan pernikahan diusia dini dengan 

informan A(P/50) menyampaikan bahwa informan menikahkan anaknya diusia dini 

dikarenakan masalah perekonomian pada kelurganya sehingga informan memilih 
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untuk menikahkan anaknya agar berkurang beban pada orang tua dan menganut 

tradisi pada lingkungan sekitar yang rata-rata menikahkan anaknya berusia dibawah 

20 tahun kemudian pada informan B(P/48) menyampaikan bahwa informan 

menikahkan anaknya dikarenakan perekomian dan anaknya mengalami kehamilan 

diluar nikah.  Terjadinya pernikahan di usia dini meliputi  keinginan dari anak untuk 

melakukan pernikahan di usia dini hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan 

dari orang tua terhadap pernikahan dan peraturan pemerintah mengenai usia pada 

anak saat menikah, rendahnya tingkat pendidikan orang tua serta rendahnya 

perekonomian orang tua sehingga memunculkan pemikiran untuk menikahkan 

anaknya . (Rona,dkk 2016). 

 Pemerintah sangat mempunyai peran penting dalam menanggulangi 

pernikahan di usia dini,misalnya saja pemerintah memberikan fasilitas pada 

masyarakat seperti meningkatkan dalam hal pendidikan contohnya dengan 

memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung 

sekolah,dan penambahan sumber daya ,manusia yaitu berupa tenaga pendidik (Guru 

dan Administrasi ) terdidik dan mempuni, sarana dan prasarana yang lengkap serta 

biyaya pendidikan yang murah sehingga tidak memberatkan masyarakat.( 

BKKBN,2012 )  

 Maraknya fenomena pernikahan di usia dini tidak lepas dari Orang tua yang 

merupakan salah satu orang yang berperan dalam tumbuh kembang anak, dengan 

maraknya  pernikahan di usia dini di masa saat ini dan munculnya pernikahan dini 

saat ini di picu karena kurangnya pengetahuan Orang tua mengenai arti sebuah 
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pernikahan dan rendah nya pendidikan orang tua sehingga persepsi orang tua 

mengenai sebuah pernikahan sangat minim, dari pemaparan  diatas sehinga dapat 

memunculkan Rumusan masalah , bagaimana persepsi orang tua terhadap pernikahan 

dini? 

B. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Memahami persepsi orang tua dalam 

pengambilan keputusan anak  menikah di usia dini. 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi remaja agar lebih mengetahui hukum-hukum dalam sebuah pernikahan  

2. Bagi orang tua agar orang tua lebih memperdalam dan mengetahui lebih banyak 

mengenai arti sebuah pernikahan  

3. Bagi peneliti bermanfaat untuk menjalani kehidupan selanjutnya serta untuk bekal 

memberikan pendidikan kelak kepada keluarganya. 




