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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari 

ketergantungannya dengan orang lain. Manusia itu pasti dilahirkan 

ditengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-

tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dalam 

melestarikan keturunan, maka dari itu sangat diperlukan sekali yang 

namanya perkawinan yang mana telah di syariatkan dalam hukum islam. 

Perkawinan adalah sebagai salah satu usaha dalam memelihara kemurnian 

keturunan serta menjadi kunci dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perkawinan ini sangatlah penting di dalam kehidupan manusia, baik 

perseorangan maupun kelompok. Dengan hubungan perkawinan yang sah, 

pergaulan laki-laki dan perempuan akan terjalin secara terhormat, dan 

pergaulan hidup berumah tanggapun akan terbina dalam suasana yang 

damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Dan anak yang 

dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan 

keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih 

dan terhormat sesuai derajatnya. Sebagaimana tersurat dalam firman Allah 

SWT. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :
1
 

 

                                                                                                                                      

(٣١)                                                         

 

Artinya :  “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
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di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
2
 

 

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa manusia diciptakan untuk 

saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya 

manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memisahkan diri dari hubungan 

antara sesama manusia, khususnya laki-laki dengan perempuan akan 

berwujud hubungan cinta, kasih dan saling menyanyangi. Dalam hukum 

islam hubungan ini harus dilakukan melalui ikatan resmi, yaitu perkawinan. 

Yang mana perkawaninan telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 

1974 tentang perkawinan. 

Pada prinsipnya perkawinan seperti uraian diatas bertujuan untuk 

“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
 Oleh karenanya Agama mengatur dan 

memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan bagi siapa saja yang telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perkawinan. 

Di samping itu sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan dalam Islam 

mempunyai tujuan yang sangat agung, tinggi, dan mulia. Perkawinan  

disyariatkan sebagai ibadah untuk mengikuti sunah Rasul, untuk 

membangun suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik 

lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 

yang berbunyi sebagai berikut:
4
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1993), hlm. 480 
3
 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yokyakarta; Pustaka Yustisia, 
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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 diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

 

Pernikahan dilaksanakan tidak hanya berdasarkan atas ikatan fisik dan 

pemenuhan kebutuhan biologis semata. Namun, pernikahan dilaksanakan 

harus didasarkan dalam rangka perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab 

jika perkawinan itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

biologis semata, maka tentu akan terjadi berbagai tidak kepuasan diantara 

kedua belah pihak. Demikian pula bila perkawinan itu hanya didasarkan 

materi saja, maka dengan menurunnya status sosial dan ekonomi, kestabilan 

perkawinan akan dapat terancam. Namun bila dalam ikatan perkawinan itu 

yang menjadi dasar dan nilai utamanya adalah ikatan efeksional, maka 

keutuhan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam perkawinan itu akan 

lestari dan berlangsung relatif  kekal.  

Demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang 

yang bahagia dan kekal, Maka suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan 

saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

Dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan bisa berlangsung tanpa 

suatu kendala, bahkan boleh dikatakan setiap perkawinan (pernikahan) 

pernah mengalami suatu masalah, baik masalah kecil maupun besar. Besar 

kecilnya suatu masalah yang dihadapi tiap-tiap keluarga juga beraneka 

ragam, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya tidak sama. 

Adakalanya permasalahannya yang dihadapi bisa diatasi dengan baik, 

namun juga tidak jarang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

keluarga dan tidak adanya solusi yang tetap akan berakibat fatal yaitu 

perkawinan berakhir dengan perceraian. 
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Perceraian dalam sebuah rumah tangga terjadi karena adanya berbagai 

persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perceraian itu mungkin 

terjadi karena kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam menghadapi 

masalah kurang adanya saling pengertian atau dapat juga karena kurang siap 

mental sehingga bagi mereka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik 

untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebab itulah, kesiapan mental bagi 

suami istri sangat diperlukan dan perlu dipersiapkan sebelum mereka 

melangsungkan perkawinan, sehingga berbagai masalah dan persoalan 

keluarga, unsur usia sangat menentukan. Sebab itulah kedewasaan sangat 

diperlukan dalam membentuk rumah tangga. Memang kedewasaan 

seseorang tidak tergantung pada pada usia, akan tetapi sedikit banyaknya 

tambahan usia maka akan semakin matang pula pola berpikir seseorang. 

Penyebab lain terjadinya perceraian dalam suatu hubungan rumah 

tangga misalnya, karena perkawinan dilaksanakan dalam usia yang relatif  

muda. Walaupun tidak jarang perkawinan usia dini ini terjadi karena 

berbagai hal, antara lain sebagai akibat dari pergaulan bebas, karena 

kemauan orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia yang relatif  dini, 

dan mungkin juga masih banyak penyebab yang lain. Padahal bila dicermati 

secara mendalam, pada usia dini seseorang cenderung bersifat egois dan 

emosional, dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

hakekat dan tujuan yang suci dari sebuah hubungan perkawinan, sehingga 

masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan menjadi masalah yang 

rumit dan menjadi masalah yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan 

kefatalan. Oleh sebab itu, agar dapat mewujudkan tujuan suci dari 

perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka 

calon suami istri harus lebih matang jasmani dan rohaninya. 

Lebih dari itu, perkawinan selain menjadi masalah hukum dan agama, 

juga menjadi masalah kependudukan. Karena tidak bisa dielakkan bahwa 

ternyata batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin (nikah) 
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mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.
5
 Dengan ditetapkannya 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana 

berlakunya secara  efektif sejak  tanggal  1 oktober  1975 yaitu sejak 

berlakunya  peraturan  pemerintah  No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan  

Undang-undang  No.1 tahun 1974, sedikit banyak akan meminimalisir laju 

perkembangan kelahiran yang tinggi tersebut. Karena dalam Undang-

undang ini diletakkan azas-azas hukum perkawinan nasional sekaligus 

menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan 

(pernikahan) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang 

berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.
6
 Secara khusus, Undang-

undang tersebut juga mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan usia dini 

(di bawah umur). 

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 

ditegaskan bahwa; “untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua”.
7
  Izin ini 

diperlukan sebagai bentuk partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan 

tersebut. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir model 

N5
8
. Namun apabila, karena suatu hal dan seseorang yang belum mencapai 

usia 21 tahun harus menikah maka didalam Undang-undang perkawinan No. 

1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan 

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

mencapai usia 16 tahun”.
9
 Ini  berarti seseorang yang belum mencapai umur 

21 tahun maka dianggap belum dewasa menurut hukum. Maka dari itu yang 

dimaksud perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak-

pihak baik pria maupun wanitanya masih belum mencapai usia 21 tahun. 

Meskipun demikian, apabila masih terdapat suatu penyimpangan dalam arti 

bahwa usia kedua calon mempelai atau salah seorang di antara mereka 

                                                             
5
 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: 

Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996), hal, 17 
6
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal, 6 

7
  Undang-Undang Perkawinan, hal, 9 
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  Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, hal, 17 

9
 Undang-Undang Perkawinan, hal, 10 
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masih dibawah usia yang ditentukan, dan dalam keadaan orangtua tidak ada 

maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dalam 

garis keturunan ke atas. Namun demikian apabila suatu hal dan lain sebab 

izin tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga 

keturunan garis ke atas, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita. 

Sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 

1974 Pasal 7 ayat 2 yaitu yang bunyinya: “Dalam hal penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita”.
10

 

Hal ini diatur karena untuk menjaga kesehatan suami istri dan 

keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang ini 

bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu 

ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.
11

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka penulis   

menyusun skripsi dengan mengambil judul sebagai berikut: “Dampak 

Perkawinan Usia Dini  Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah agar tidak 

terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, menurut penulis 

yang perlu mendapat penegasan istilah adalah: 

 

1. Dampak 

Dampak menurut Otto Soemarwan berarti suatu perubahan yang 

terjadi sebagai akibat suatu aktivitas.
12
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 Ibid. 
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  Ibid, hal 33 
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 Otto Soemarwan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yokyakarta: UGM Press, 

2002), hlm 38 
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Sedangkan dampak menurut Alwi, Hasan dkk adalah  pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Akan menimbulkan 

hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya 

dengan mereka sendiri, terhadap anak- anak, maupun terhadap keluarga 

mereka masing-masing.
13

 

 

2. Pernikahan Dini 

Menurut undang- undang Pernikahan usia muda  adalah pernikahan 

yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai usia 19 tahun dan pada wanita mencapai 16 tahun. dengan 

demikian pernikahan tersebut disebut pernikahan dini.
14

 

 

3. Pola asuh 

Menurut Latifah pola asuh yaitu, “interaksi antara anak dengan orang 

tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-

lain), dan kebutuhan psikologis (seoerti rasa aman, kasih sayang, 

perlindungan, dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan 

kata lain pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam 

pendidikan karakter anak.
15

 

 

4. Keluarga 

Menurut Nasrul Effendy, keluarga merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang 

berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. Keluarga adalah kelompok primer yang penting 

dalam masyarakat atau sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-

                                                             
  13 Alwi, Hasan, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Andalusi, 

2014) 

 
14

 Walgio, Bimbingan dan Konseling Pernikahan Muda, (Jakarta: Andi, 2000), Edisi ke II 

 15 Latifah,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 114 
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laki dan perempuan, perhubungan yang mana sedikit banyak berlangsung
 16

 

keluarga adalah kelompok primer yang penting dalam masyarakat. Keluarga 

merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan 

perempuan, perhubungan yang mana sedikit banyak berlangsung lama, 

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga adalah 

bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosilal yang terdiri dari suami, istri 

dan anak-anak. 

 

5. Kampar Kiri 

Sebuah Kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia.
17

 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis memilih judul “Dampak Pernikahan Usia Dini 

Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten 

Kampar” adalah karena sebagaimana yang telah di jelaskan setiap orang 

yang memasuki kehidupan rumah tangga melalui pernikahan menginginkan 

terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.  

Karena peneliti banyak menemukan fenomena Pada saat ini terutama 

di tempat peneliti melakukan penelitian maraknya pernikahan usia muda 

pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga 

kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini 

tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia 

muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang 

pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Karena usia juga 

mempengaruhi kematangan emosi, seseorang yang matang emosinya akan 

mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah 

mengalami frustasi dan menghadapi masalah dengan pengertian, bukan 

                                                             
 
16

 Nasrul Effendy, Pengertian Keluarga, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1998), hlm 

32. 

 
17

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar, diakses pada tanggal 22 Januari 

2018, Pukul 14:51 WIB 
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hanya itu usia orang tua juga berdampak pada pola asuh yang akan mereka 

berikan pada anak-anaknya. 

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk mengupas lebih lanjut tentang 

sejauh mana dampak pernikahan usia dini terhadap pola asuh keluarga. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah  

a. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini. 

b. Usia orang tua yang berdampak pada pola asuh terhadap anak. 

c. Kurang nya pemahaman dan persiapan tentang sebuah pernikahan. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan  bahwa 

permasalahannya yaitu: Apakah ada dampak pernikahan usia dini terhadap 

pola asuh keluarga ? 

 

E. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian 

adalah: Untuk mengetahui adanya dampak dari pernikahan usia dini 

terhadap pola asuh keluarga di Kecamatan Kampar Kiri. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis : 

Manfaat yang ingin dicapai secara teoritis adalah memberikan 

gambaran mengenai latar belakang keluarga melakukan pernikahan usia 

dini dan dampaknya terhadap pola asuh anak. Penelitian ini di harapkan 

dapat memberikan manfaat pada ilmu bimbingkan konseling islam 

khususnya BKI keluarga dan masyarakat selain itu hasil penelitian ini di 

harapkan menjadi informasi bagi peneliti-peneliti yang akan membahas 

dan mengkaji permasalahan yang sama namun  dengan latar belakang 

yang berbeda. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian adalah Sebagai sumbangan 

pemikiran bagi orang tua, terkhususnya orang tua yang menikah di usia 

dini untuk memberikan pembinaan kepada anak dan sebagai informasi 

bagi orang tua, untuk lebih meningkatkan perilaku, tingkat relegius 

(keagamaan) anak dan cara anak berperilaku yang baik dimasa-masa 

mendatang dalam kehidupan keluarga dari semenjak anak masih kecil. 

Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga atau orang tua yang 

melakukan pernikahan usia dini dalam megasuh anak-anaknya. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang di dalamnya berisikan tentang 

latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan 

judul, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematis penulisan. 

 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

Yang berisi tentang landasan teori berkaitan dengan dampak 

pernikahan usia dini, faktor-faktor penyebab pernikahan usia 

dini, dan  pola asuh keluarga, penelitian yang, terdahulu, 

konsep operasional dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini disajikan pelaksanaan penilitian, waktu dan 

tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi 

sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, profil, sejarah, 

visi misi, sarana dan prasarana, serta struktur dari penelitian 

tersebut. 
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BAB V PEMBAHASAN 

Yang berisi tentang penyajian data penelitian dan 

pembahasan kajian. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan 

saran –saran. 

 

 


