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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

a. Pengertian Dampak 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun 

negatif.
18

 Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu: 

1. Pengertian Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, 

mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. 

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran 

terutama memperthatikan hal-hal yang baik dan positif. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah 

keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau 

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 

2. Pengertian Dampak Negatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif 

merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi 

atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan 

menimbulkan akibat tertentu. 
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 Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 
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b. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan 

perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
19

 

Secara Etimologi pernikahan menurut Abu Hanafiah adalah 

“Aqad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang 

wanita yang dilakukan dengan sengaja”.
20

 Sedangkan secara 

terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan 

hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagian    

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan 

hubungan suami istri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan 

ketentraman dengan ridho Allah SWT. 

   

2. Tujuan Perkawinan 

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. 

Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat 

dipahami oleh suami istri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah 

tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci 

oleh Allah SWT.
21

 

a) Menentramkan Jiwa 

Allah SWT menciptakan hambanya hidup berpasang-

pasangan, bukan hanya manusia tapi hewan dan tumbuhan juga 

                                                             
19

  Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: ANDI.2002). hal. 

12 
20  M. Ali Hasan, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 

2000). Hal. 11 
21
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berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada 

wanita, begitu juga sebalikya. 

Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena 

merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah 

tangganya. Suami pun merasa tenang karena ada pendamping 

untuk mengurus dirinya dan rumah tangga. 

b) Melestarikan Keturunan 

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak menambakan 

anak untuk meneruskan keturunannya. Allah menciptakan manusia 

berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan 

memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun 

menginginkannya. 

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis 

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya 

menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis 

dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam 

diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual 

maka manusia juga tidak akan bisa berkembang biak. Keinginan 

biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, agar tidak 

terjadi penyimpangan, dan tidak lepas dari norma-norma adat 

istiadat dan norma-norma agama. 

d) Latihan Memikul Tanggung Jawab 

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan 

latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan 

segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. 

 

3. Hukum Perkawinan 

Dari begitu banyak perintah Allah dan nabi untuk melaksanakan 

perkawinan maka perkawinan itulah perbuatan yang lebih disenangi 

Allah dan nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan 

menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumruh ulama. 
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Namun dalam melakukan pernikahan itu juga melihat kondisi serta 

situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula 

hukumnya :
22

 

1) Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, 

telah pantas dan mampu untuk melakukannya. 

2) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, 

apalagi persiapan atau pembekalan juga belum ada. 

3) Wajib, bagi orang-orang yang matang dan takut akan terjerumus 

pada kemaksiatan jika tidak menikah. 

4) Haram, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum 

syara’ untuk melakukannya, sedang ia menyakini perkawinan itu 

akan merusak kehidupan pasangannya. 

5) Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan 

untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan 

apapun dan kepada siapa pun. 

Melihat hukum pernikahan yang telah dijelaskan diatas, maka 

pernikahan dini termasuk dalam bentuk pernikahan yang 

dimakruhkan, karena seseorang yamg usianya belum cukup 

kemungkinan untuk memiliki kesiapan dan kematangan dalam 

persyaratan menikah. 

 

c. Pernikahan Dini 

Perkawinan usia dini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia 

dini. Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu kawana-yukawwinu yang 

berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fiqih kawin 

adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami 

istri dengan lafaz perkawinan atau pernikahan atau yang semakna dengan 

itu.
23
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23
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Dalam pengertian yang luas perkawinan adalah suatu akad atau 

perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga 

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang 

diridhoi Allah.
24

 

Usia dini menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk 

menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. 

Dengan demikian pernikahan usia dini berarti pernikahan yang 

dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-Undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25

 Dari pengertian tersebut 

penulis menyimpulkan bahwa perkawinan bukan semata-mata untuk 

memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga menghendaki 

kedewasaan dalam berfikir dan kematangan jasmani dan rohani. 

Seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, 

seharusnya menyadari bahwa dalam kehidupan setelah perkawinan 

seseorang akan dihadapkan dengan sejumlah keputusan yang 

menyangkut kehidupan keluarganya. Karena dalam berkeluarga 

seseorang akan hidup bersama orang lain yang berbeda dengan ayah, ibu 

dan saudara-saudaranya, maka ia harus melakukan penyesuaian-

penyesuaian baru agar tidak terjadi benturan-benturan dengan kebiasaan-

kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pasangannya. Dan juga harus 

dapat memberi dan menerima, bermusyawarah dalam membentuk sebuah 

keputusan, tanggap tehadap masalah yang dihadapi pasangannya dan 

harus memiliki kemampuan untuk berkorban. Sikap yang demikian itu 

akan nampak pada seorang yang telah mencapai tingkat kedewasaannya. 

Sehingga dengan demikian masalah kedewasaan merupakan persoalan 

                                                             
24

 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih,( Jakarta: 

Departemen Agama, 1984/1985), jilid 2, cet. Ke-2, hal, 49 
25

 Undang-undang Perkawinan, hal, 5 
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yang penting dan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap 

keberhasilan rumah tangga. 

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu suami istri harus sudah matang 

jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya 

dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan 

yang baik dan sehat maka harus ada pencegahan terhadap terjadinya 

perkawinan usia dini. 

Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan 

bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau 

mengisi formulir surat model N5.
26

 Namun dalam prakteknya di dalam 

masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian besar 

masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau dibawah 

umur, sehingga sebagian Undang-undang yang telah dibuat tidak berlaku 

di suatu daerah tertentu, meskipun Undang-undang tersebut telah ada 

sejak dahulu. Di Indonesia pernikahan dini masih banyak dilakukan oleh 

pasangan baru. Dan biasanya pernikahan dini dilakukan pada pasangan 

usia muda yang rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional 

pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun masih 

banyak diketemukan di Indonesia. 

Padahal usia untuk melangsungkan pernikahan yang ideal untuk 

perempuan adalah 21-25 Tahun semantara laki-laki 25-28 tahun. Karena 

di usia ini organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah 

berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan 

secara fisikpun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi 

psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan 

                                                             
26

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

Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996), hal, 17 
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keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan 

sosial.
27

 

Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang 

matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif 

terhadap makna perkawinan dan bahkan lebih jauh bisa merupakan 

pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Sebagaian 

masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia dini ini dipengaruhi 

karena adanya beberapa faktor yang mendorong mereka untuk 

melangsungkan perkawinan usia dini atau di bawah umur. 

Sarlito Wirawan Sarwono seperti yang dikutip oleh T. Yanggo, 

mengutarakan bahwa usia kedewasan untuk siapnya seseorang memasuki 

hidup rumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita 

dan 25 tahun bagi pria.
28

 

Selain faktor umur dan tanda-tanda fisik, kedewasaan seseorang 

anak juga erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu 

dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang 

meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. 

Maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya 

secara utuh. Dalam hal ini yang menjadi dasar dari kecakapan bertindak 

adalah akal. Apabila seseorang masih kurang akalnya dalam menerima 

segala perbuatan baik maupun buruk, maka seseorang itu belum dapat 

dibebani kawajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna, maka dia 

wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya.  

   

d. Faktor-faktor Yang Mendorong Kelangsungan Perkawinan Usia 

Dini 

Adanya suatu pelaksaaan perkawinan usia dini dilatar belakangi 

adanya faktor-faktor sebagai berikut:  

a. Faktor Sosial Budaya 
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Perkawinan usia dini merupakan dampak dari tingkat 

pendidikan dan wawasan masyarakat yang rendah, yang pada 

umumnya masyarakat baranggapan bahwa wanita yang sudah 

menstruasi (haidh) pantas untuk dinikahkan, yaitu untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat agar tidak menjadi perawan tua dan bisanya 

hamil diluar perkawinan.
29

 

Perkawinan usia dini memang sudah menjadi budaya bagi 

remaja yang sering melakukan pergaulan bebas, yang akhirnya 

membawa mereka harus menempuh hidup berumah tangga lebih cepat 

dari kehendak orang tuanya, karena kesuciannya telah ternoda. 

Keprawanan dan kesucian yang seharusnya dijaga malah lenyap 

begitu saja, sehingga pernikahan dini menjadi kedok untuk menutupi 

keburukan atau kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka 

lebih malu kepada masyarakat yang menganggap dirinya kotor dan 

hamil di luar nikah dari pada takut kepada Allah atas perbuatannya, 

sehingga pernikahanpun segera dilakukannya.  

Padahal Allah Swt berfirman dalam Surat a-Nur ayat 3 : 

 

                                                                                                                        

(٣ )                              

 

Artiya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik, dan 

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 

laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang 

demikian diharamkan atas orang-orang yang mukmin".
30 

 

Ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan 

yang dilakukan oleh laki-laki pezina dan musyrik dengan wanita yang 

                                                             
29

 Lmam Tholhah dan Khutiyanto, Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa, 

(Depag RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hal, 71 
30

 Al-Qur'an terjamah, hal, 543 
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mukmin hukumnya haram, dan perkawinan yang dilakukan 

perempuan pezina dan musyrikah dengan laki-laki yang mukmin 

hukumnyapun juga haram. 

b. Faktor Agama 

Pada dasarnya Agama menyatakan bahwa jodoh merupakan 

perjalanan nasib seseorang dan itu tidak tergantung pada usia tertentu. 

sebab itu setiap orang bisa melangsungkan perkawinan kapan saja jika 

orang itu merasa mampu dan sudah mempunyai jodoh untuknya.
31

 

Disamping itu menurut ajaran Islam, perekawinan merupakan 

salah satu bentuk ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt. 

Dengan menikah orang mukmin mendapatkan pahala dan ganjaran, 

apabila disertai dengan niat yang ikhlas, tekat yang jujur dan dengan 

maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram serta tidak 

menjadikan pelampiasan nafsu seks sebagai tujuan utamanya.  

c. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi dalam perkawinan usia dini sering menjadi 

perhatian khusus. Karena pasangan suami istri ini beranggapan bahwa 

kalau menikah dalam usia dini mereka takut belum bisa mencari 

nafkah untuk hidup berkeluarga kekal. Sebab pada umumnya, mereka 

hanya senang-senang berhura-hura, dan menghambur-hamburkan 

uang. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah pernyataan yang 

mengatakan bahwa "tidak ada lajang yang kaya". Sehingga hal inilah 

yang yang mendorong mereka untuk segera melangsungkan 

perkawinan. Dan mereka yakin dengan adanya rasa tanggung jawab 

untuk menghidupi keluarga, mereka mampu untuk mencukupi 

kebutuhannya.
32

 

Disamping itu ada anggapan lain yang mendorong untuk 

melangsungkan perkawinan usia dini adalah untuk mengurangi beban 

orang tua dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Apalagi kalau 
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menikah dengan orang yang lebih kaya maka dapat mengangkat taraf 

hidup keluarga, dan tentunya setelah menikah  tanggung jawab orang 

tua terhadap anaknyamenjadi berkurang.
33

 

d. Faktor Biologis 

Perkawinan usia dini pada masyarakat di pedesaan sering 

terjadi, sehingga hal ini bisa berakibat pada psikologis seseorang 

untuk juga segera melangsungkan perkawinan. Sebab mereka 

mengikuti teman seumurnya yang sudah menikah terlebih dahulu 

sehingga hal ini mendorongnya untuk melakukan perkawinan di usia 

dini, karena mereka merasa malu bila tidak cepat-cepat mengikuti 

teman sebayanya supaya tidak dijuluki perawan yang tidak laku. 

Disamping alasan tersebut di atas mereka berpendapat bahwa 

dengan melakukan pernikahan di usia dini mereka juga cepat 

mendapatkan keturunan atau anak sebagai kelanjutan keluarga. 

Sehingga dengan bertambahnya anggota keluarga, rumah tangga 

menjadi damai dan tentram.
34

 

Menurut pandangan Hollean dalam Suryono perkawinan usia 

dini disebabkan karena adanya : 

1. Masalah ekonomi keluarga. 

2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki 

apabila mau mengawinkan anaknya. 

3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam 

keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi 

tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).
35

 

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang 

mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang sering dijumpai di 

lingkungan masyarakat yaitu: 

a. Ekonomi 
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Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang 

hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya 

maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap 

mampu. 

b. Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, 

anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderunagan 

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. 

c. Faktor orang tua 

Orang tua khawatir kena aib karena anak prempuannya 

berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera 

mengawinkan anaknya. 

d. Media masa 

Gencarnya ekspose seks di media masa menyebabkan remaja 

moderen kian permisif terhadap seks. 

e. Faktor hamil diluar nikah 

Pergaulan remaja yang tidak terkontrol dan tren berpacaran yang 

semakin marak, dan banayaknya remaja yang melakukan hubungan 

seksual hingga hamil. 

f. Faktor adat  

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut 

anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
36

 

 

e. Dampak Perkawinan Usia Dini 

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini membawa dampak 

positif dan dampak negatif, sebab bagaimanapun juga dalam setiap 

perbuatan pasti akan timbul sisi baik dan sisi buruk, dan itu merupakan 

suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus diterima. 

Adapun dampak negatif yang timbul akibat perkawinan yang 

dilakukan pada usia dini adalah: 
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Menurut Edi Nur Hasmi, menyatakan bahwa perkawinan usia dini 

memiliki 2 dampak yaitu;  

a. Segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu 

kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. 

b. Segi mental, emosi remaja belum setabil. Kesetabilan emosi umumnya 

terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang memasuki 

usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan 

sebagai usia dewasa muda (lead edolesen). Pada masa ini biasanya 

mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih 

stabil. Maka kalau perkawinan dilakukan di bawah usia 20 tahun 

secara emosi remaja tersebut masih menemukan jati dirinya. 

Dampak yang dihadapi wanita yang mengalami perkawinan Dini 

ditinjau dari; 

a. Aspek Kesehatan Reproduksi  

Wanita yang telah berhubungan seks sebelum usia 20 tahun, 

rawan terkena kanker leher rahim. 

b. Aspek Medis atau Biologis 

Jika terjadi kehamilan pada perkawinan usia dini (usia ibu 

kurang dari 20 tahun) kondisi rahim dan panggul belum berkembang 

optimal mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya, 

perkembangan dan pertumbuhan fisik ibu terhenti atau terhambat.  

c. Aspek psikologis atau mental 

Wanita yang kawin di usia dini (di bawah 20 tahun) secara 

mental belum siap menghadapi perubahn yang terjadi saat kehamilan, 

belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap 

menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali 

melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, 

karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang 

melangsungkan perkawinan  di usia dini umumnya belum memiliki 

kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah 
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mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak 

bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. 

Hal ini terjadi karena mereka masih berada dalam tahap 

peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya 

remaja yang melangsungkan perkawin belum memiliki pandangan dan 

pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang 

ibu dan seorang istri atau pern seorang laki-laki sebagai bapak dan 

kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan 

yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. 

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam 

melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada 

usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko 

yang sangat tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering 

mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan 

dapat menyebabkan terjadinya kanker rahim bgi ibu, cacat bawaan 

fisik maupun mental, penyakit ayan, kebutaan dan ketulian.
37

 

d. Aspek ekonomi 

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup 

keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang 

menikah usia dini umumnya belum memiliki pendidikan dan 

ketrampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan 

pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang 

rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan 

kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-

benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. 

Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia dini merupakan 

salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian.
38
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 Labib dan Harniawati, Risalah fiqh Islam Berkiblat Pada Ahlu Sunah Wal-jamaah, 

(Surabaya: Bintang Usdaha Jaya, 2006), hal, 486 
38
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f. Pola Asuh Keluarga 

a. Pengertian pola asuh 

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut 

Chabib Thoha, bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik 

yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai 

perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.
39

 

Khan dan Sulaiman menyatakan pola asuh merupakan sikap 

orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat 

dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan 

kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman.
40

 

Sedangkan menurut sukirman, Pola asuh adalah kemampuan 

keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan 

dukungan terhadapa anak agar dapat tum buh kembang sebaik-

baiknya secara fisik, mental dan sosial.
41

 

Dalam mengasuh anak orang tua cenderung menggunakan pola 

asuh tertentu. Menurut dr. Baumrind, terdapat 3 macam pola asuh 

orang tua yaitu demokratis, otoriter dan permisif. 

a. Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan 

mereka. Orang tua dengan perilaku ini bersikap rasional, selalu 

mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. 

Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan 

anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan 

anak. orang tua tipe ini  juga memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat.
42
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Misalnya ketika orang tua menetapkan untuk menutup pintu 

kamar mandi ketika sedang mandi dengan diberi penjelasan, 

mengetuk pintu ketika masuk kamar orang tua, memberikan 

penjelasan perbedaan laki-laki dan perempuan, berdiskusi tentang 

hal yang tidak boleh dilakukan anak misalnya tidak boleh keluar 

dari kamar mandi dengan telanjang, sehingga orang tua yang 

demokratis akan berkompromi dengan anak. 

b. Otoriter  

Pola asuh ini sebaliknya cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-

ancaman misalnya, kalau tidak mau makan, maka tidak akan diajak 

bicara. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah dan 

menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang 

dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan 

menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal 

kompromi dan dalam berkomunikasi biasanya bersifat satu arah.
43

 

Misalnya anaknya harus menutup pintu kamar mandi ketika 

mandi tanpa penjelasan,  anak laki-laki tidak boleh bermain dengan 

anak perempuan, melarang anak bertanya kenapa dia lahir, anak 

dilarang bertanya tentang lawan jenisnya. Dalam hal ini tidak 

mengenal kompromi. Anak suka atau tidak suka, mau atau tidak 

mau harus memenuhi target yang ditetapkan orang tua. Anak 

adalah obyek yang harus dibentuk orang tua yang merasa lebih tahu 

mana yang terbaik untuk anak-anaknya. 

c. Permisif 

Pola asuh ini memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka 

cenderung tidak menegur / memperingatkan anak apabila anak 

sedang dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan 
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oleh mereka, sehingga seringkali disukai oleh anak. (Ira Petranto, 

2005). 

Misalnya anak yang masuk kamar orang tua tanpa mengetuk 

pintu dibiarkan, telanjang dari kamar mandi dibiarkan begitu saja 

tanpa ditegur, membiarkan anak melihat gambar yang tidak layak 

untuk anak kecil, degan pertimbangan anak masih kecil. 

Sebenarnya, orang tua yang menerapka pola asuh seperti ini hanya 

tidak ingin konflik dengan anaknya. 

 

g. Karakteristik Anak Dalam Kaitannya dengan Pola Asuh Orang tua  

1) Pola asuh demokratis akan menghasikan karakteristik anak-anak yang 

mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan 

teman, mampu menghadapi stress,  mempunyai minat terhadap hal-hal 

baru dan koperatif terhadap orang-orang lain. 

2) Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, 

pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka 

melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. 

3) Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang 

sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara social. 

 

h. Syarat Pola Asuh Efektif  

Pola asuh yang efektif itu bisa dilihat dari hasilnya anak jadi 

mampu memahami aturan-aturan di masyarakat, syarat paling utama pola 

asuh yang efektif adalah landasan cinta dan kasih sayang.Berikut hal-hal 

yang dilakukan orang tua demi menuju pola asuh efektif : 

1. Pola Asuh harus dinamis 

Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sebagai contoh,  penerapan pola asuh untuk anak 

balita tentu berbeda dari pola asuh untuk anak usia sekolah. 

Pasalnya,kemampuan berfikir balita masih sederhana. Jadi pola asuh 
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harus disertai komunikasi yag tidak bertele-tele dan bahasa yang 

mudah dimengerti. 

2. Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak 

Ini perlu dilakukan karena kebutuhan dan kemampuan 

anak  yang berbeda. Shanti memperkirakan saat usia satu tahun, 

potensi anak sudah mulai dapat terlihat seumpama jika mendengar 

alunan musik, dia lebih tertarik ketimbang anak seusianya, kalau 

orang tua sudah memiliki gambaran potensi anak, maka ia perlu 

diarahkan dan difasilitasi. 

3. Ayah ibu mesti kompak 

Ayah dan ibu sebaiknya menerapkan pola asuh yang sama. 

Dalam hal ini, kedua orang tua sebaiknya “berkompromi” dalam 

menetapkan nilai-nilai yang boleh dan tidak. 

4. Pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua 

Penerapan pola asuh juga  membutuhkan sikap-sikap positif dari 

orang tua sehingga bisa dijadikan contoh/panutan bagi anaknya. 

Tanamkan nilai-nilai kebaikan dengan disertai penjelasan yang mudah 

dipahami. 

5. Komunikasi efektif 

Syarat untuk berkomunkasi efektif sederhana yaitu luangkan 

waktu untuk berbincang-bincang dengan anak.  Jadilah pendengar 

yang baik dan jangan meremehkan pendapat anak. Dalam setiap 

diskusi, orang tua dapat memberikan saran, masukan atau meluruskan 

pendapat anak yang keliru sehingga anak lebih terarah. 

6. Disiplin 

Penerapan disiplin juga  menjadi bagian pola asuh, mulailah dari 

hal-hal kecil dan sederhana. Misal, membereskan kamar sebelum 

berangkat sekolah anak juga perlu diajarkan membuat jadwal  harian 

sehingga bisa lebih teratur dan efektif mengelola kegiatannya. Namun 

penerapan disiplin mesti fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan / 

kondisi anak. 
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7. Orang tua konsisten 

Orang tua juga bisa menerapkan konsistensi sikap, misalnya 

anak tidak boleh minum air dingin kalau sedang terserang batuk, tapi 

kalau anak dalam keadaan sehat ya boleh-boleh saja. Dari situ ia 

belajar untuk konsisten terhadap sesuatu, sebaliknya orang tua  juga 

harus konsisten, jangan sampai lain kata dengan perbuatan (Theresia 

S. Indira, 2008). 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dari pembahasan di atas penulis menemukan kajian terdahulu yang 

ada kaitannya dengan judul yang penulis teliti. Penelitian mengenai peran 

orang tua terhadap perkembangan karakter anak, antara lain : 

1. Oleh Munawarah (2016) Dampak Pernikahan dini di Desa Margamulya 

Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dampak pernikahan usia dini sangat berpengaruh 

pada keluarga. Orang tua yang kurang dewasa, tidak bisa mendidik anak 

dan hal ini menjadi penyebab banyaknya terjadi perceraian pada 

pasangan yang menikah pada usia dini. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang 

dampak pernikahan dini terhadap keluarga dan masyarakat, sedangkan 

penelitian ini lebih menekankan pada dampaknya terhadap pola asuh 

keluarga. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini 

yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan usia dini. 

2. Dan juga penilitian yang di lakukan oleh Farieska Fellasari (2015) 

Hubungan antara pola asuh orang tua dengan kematangan emosi remaja. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang baik dari orang 

tua sangat berpengaruh pada kematangan emosi pada remaja. Jika baik 

pola asuh yang diberikan maka akan semakin matang pula emosi remaja 

tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

penelitian terdahulu meneliti tentang hubungan antara pola asuh orang 

tua dengan kematangan emosi remaja, sedangkan penelitian ini lebih 
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menekankan pada dampaknya terhadap pola asuh anak. Adapun 

persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang pola asuh. 

 

C. Konsep Operasional dan Operasional variabel 

1. Konsep operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep teoritis agar mudah di pahami. Selain itu konsep 

operasional juga berguna untuk mempermudah mencari data-data di 

lapangan. Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan di cari 

adalah dampak pernikahan usia dini terhadap pola asuh anak. 

Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a) Faktor keadaan ekonomi keluarga 

b) Faktor agama dan pandangan masyarakat  

c) Faktor orang tua 

d) Faktor pergaulan bebas (hamil diluar nikah) 

e) Faktor pendidikan 

Untuk mengetahui dampak pernikahan dini indikatornya adalah 

sebagai berikut :  

a) Aspek kesehatan reproduksi 

b) Aspek medis dan biologis 

c) Aspek Psikologis atau Mental 

Selanjutnya untuk pola asuh terhadap anak indikatornya sebagai berikut: 

1. Model pola asuh orang tua, antara lain: 

a. Pola asuh Demokratis 

b. Pola asuh Otoriter 

c. Pola asuh Permisif 

2. Faktor yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak, yaitu: 

a. Tingkat sosial dan ekonomi  

b. Tingkat pendidikan 
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c. Jumlah anak 

d. Usia orang tua 

 

2. Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator 

yang membentuknya
44

. Dalam operasional variabel dampak pernikahan 

usia muda terhadap pola asuh anak indiktor-indikator sebagai tolak ukur 

dalam penelitian dilapangan: 
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Tabel II. 1 

Operasional Variabel X dan Y 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub indikator 

Pernikahan Dini  

(X) 

1. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pernikahan usia 

dini 

 

2. Dampak 

pernikahan usia 

dini 

a. Faktor ekonomi 

b. Faktor agama dan 

pandangan masyarakat 

c. Faktor orang tua 

d. Faktor pergaulan bebas 

e. Faktor pendidikan 

 

a. Aspek kesehatan 

reproduksi 

b. Aspek medis dan 

biologis 

c. Aspek psikologis dan 

mental 

Pola Asuh (Y) 

1. Model pola asuh 

 

 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

pola asuh 

a. Pola asuh Demokratis 

b. Pola asuh Otoriter 

c. Pola asuh Permisif 

 

a. Tingkat sosial dan ekonomi  

b. Tingkat pendidikan 

c. Jumlah anak 

d. Usia orang tua 
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D. Hipotesis 

Menurut asal kata atau secara etimologis hypothesis berasal dari kata 

hypo yang berarti kurang dari, dan thesis yang berarti pendapat atau 

pernyataan atau teori. Dari arti kata tersebut hipotesis dapat diartikan 

sebagai pendapat atau pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau 

belum selesai atau masih bersifat sementara. Trelease mendefinisikan 

hipotesis sebagai keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat 

diamati.
45

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh 

kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga hasil pernikahan usia 

dini. 

Adapun rumusan Hipotesis Alternatif (Ha) dan Hipotesis 0 (Ho), 

adalah sebagai berikut: 

Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat dampak pernikahan usia dini terhadap pola asuh keluarga di 

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

Hipotesis 0 (Ho) 

Tidak terdapat dampak pernikahan usia dini terhadap pola asuh 

keluarga di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 
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