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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan1 yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai

tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga

yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin yang penuh limpahan rahmat dan

kasih sayang (keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah).2 Pernikahan merupakan

“Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan

seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan

hak dan kewajiban di antara keduanya.”3 Akan nikah dipandang sebagai

perjanjian yang sangat suci4 sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan

sebuah aturan. Sebab, suatu pernikahan, di samping masuk dalam masalah sosial

(hubungan antar manusia) juga memiliki nilai ibadah (ketuhanan) bagi yang

1Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan
pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 676.
Ahmad Warson Munawwir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996),
hlm. 1461.

2Salah satu ayat al-Qur’an yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk
menjelaskan tujuan pernikahan dalam QS. al-Rum : 21, di mana Ulama tafsir menyatakan bahwa ada
tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah
tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana sakinah dan
mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT,
sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Lihat Imam Abdu
Abdillah al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz  XIV, hlm. 16-17.
Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

3Abu Zahrah, Fiqh al-Islam, (Cairo: Dar al-Manar, 1990), hlm. 334. Taqiyuddin bin Abu
Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 36.

4Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.
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menjalankannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.5 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.6

Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran

Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam diperlukan faktor kedewasaan dan kematangan dari pasangan suami

dan isteri karena perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur

hidup dan tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari

perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam

berumah-tangga. Faktor kedewasaan dan kematangan sangat terkait dengan usia,

sehingga batasan ussia dalam melangsungkan perkawinan menjadi sangat penting,

sebab cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin

matang umurnya semakin matang pula cara berpikirnya,7 dan kedewasaan dalam

bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan

agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih

5Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo
dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 79.

6Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam,  2001), hlm. 14.

7Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, Perkawinan dan Masalahnya, (Jakarta :
Penerbit, Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 28-30.
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kebahagiaan dalam berumah tangga.8 Menurut Diane E. Papalia dan Sally

Wendkos dalam bukunya Human Development, sebagaimana dikutip M. Fauzil

Azhim mengemukakan :

Bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah
19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25
tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk
menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk
mengasuh anak pertama.9

Begitu pentingnya batas usia minimal dalam Perkawinan ini sehingga

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan dan mengaturnya

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab II

Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

belas) tahun.”10 Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang

tersebut, dalam pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

mendapat izin kedua orang tua.”11 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga

disebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor tahun 1974 bahwa calon suami

8Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.
9M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002, cet 1, hlm.38.
10Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Arso

Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, op. cit., hlm. 79.
11Lihat Ibid.
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sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun.”12

Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan

tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafaz :

"balaghu al-nikah"(بلغوا النكاح), dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6.13

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan di bawah umur,

mengingat Nabi Muhammad SAW., sendiri menikah dengan Aisyah ketika

Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama

Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa

Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan

membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan di mana

saja.14 Karena itu pembentukan keluarga menjadi sangat potensial dalam

mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan

persaudaraan. Islam memberi batasan-batasan tertentu di mana antara calon

suami dan istri dibolehkan melakukan pernikahan. Batasan-batasan tertentu itu di

antaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah baligh agar tujuan

perkawinan dapat tercapai yaitu untuk mendapat keturunan yang s۟ah, untuk

12Abdurrahman, op. cit., hlm. 15.
13Ulama menafsirkannya "Meraka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai

umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami
ihtilam (bermimpi keluar mani).” Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, (Kairo :
Maktabah Dar al-Salam, 1990), Juz IV, hlm. 387.

14Nadimah Tanjung, Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 107.
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mencegah terjadinya perbuatan maksiat dan untuk dapat membina rumah

tangga yang damai dan teratur.15

Relevansi usia perkawinan terhadap kasus-kasus perkawinan di Indonesia

secara umum adalah berakhir dengan cara perceraian yang penyebabnya

bervariasi, di samping implikasi usia perkawinan sangat relevan dengan kondisi

sosial ekonomi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim, dikutip

Abdurrahman, bahwa:

Perkawinan wanita di bawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor
penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia. Catatan Data Biro
pusat Statistik diketahui diantara 157 juta rakyat Indonesia sebanyak 11,5
juta wanita kawinnya di bawah usia 16 tahun. Dari jumlah tersebut
ternyata yang terbesar terjadi di Jawa Barat yaitu sekitar 46 %, menyusul
Jawa Timur 38 %, sementara Sulawesi Utara  yang terendah. Perkawinan
yang terjadi terhadap wanita berusia 13 tahun berjumlah 3,2 juta
sedangkan usia 14 tahun sebanyak 2,5 juta dan usia 15 tahun sekitar enam
juta. Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang membawa
permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian
bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan
berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di samping juga belum
mempunyai kemampuan untuk mendidik sehingga kualitas pendidikan
anak di daerah-daerah masih rendah. Hal ini menandakan perempuan di
Indonesia walaupun posisinya menentukan tetapi tidak dianggap perlu
bersekolah dan dipersiapkan untuk kawin. Masih banyak orang-orang tua
di Indonesia yang beranggapan apabila anak gadisnya di atas usia 20
tahun belum kawin akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena
berarti tidak laku.16

Bahkan fakta lain membuktikan bahwa satu tahun di Indonesia tercatat

250.000 perceraian pasangan kawin atau 10% dari total perkawinan, dan

sebagian besar perkawinan adalah mereka yang melangsungkan perkawinan pada

15M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tanggerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 109.
16Abdurrahman, Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta : Akademika

Presindo, 1996), hlm. 55.
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usia muda atau di bawah umur. Efek lebih jauh sangat mengerikan karena janda-

janda muda ini akan menjadi sasaran para calo trafiking. Pada sisi lain

pernikahan dini menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi, yang posisi

saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati

34 orang.17 Lebih dari itu bahwa jumlah anak-anak yang menjadi korban

perkawinan di bawah umur tercatat di Indonesia sangat banyak, yakni 34,5% dari

total perkawinan di seluruh Indonesia yang berjumlah antara 2 sampai 2,5 juta

pasangan setiap tahun. Ini sangat mengkhawatirkan, karena selain menjadi

pemicu tingginya angka perceraian, juga penyebab tetap tingginya angka

kematian bayi di Indonesia.18 Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan

perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi

orangtua pula di usia muda.19

Pada dasarnya filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam, bukan diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negative

dalam persoalan privacy keperdataan warga negarannya, akan tetapi justeru

materi Undang-undang Perkawinan ini merupakan aspirasi dari umat Islam

Indonesia sebagai mayoritas bangsa dan pemerintah yang menginginkan

17Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dokumentasi, (Jakarta: KPAI, 2009).
18Ibid.
19Edy Fadlyana dan Shinta Larasati, Pernikahan di Usia Dini dan Permasalahannya,

(Bandung : UNPAD, 2009), hlm. 139.
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keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.20 Undang-

undang telah memuat prinsip-prinsip atau asas-asas yang sangat ideal dan

fleksibel. Ideal dalam pengertian, bahwa materi Undang-undang Perkawinan

nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam idealnya dapat menekan

kecenderungan prilaku-prilaku negatif yang terjadi dalam masyarakat, karena

sebagian besar materinya bersumber dari Syariat Islam suatu sumber yang

diyakini berdimensi vertikal sekaligus horizontal dan nilai-nilai normatif yang

hidup dalam masyarakat.21

Fleksibelitas materi Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan dispensasi usia minimal :

(1)Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, telah membuka peluang

terjadinya berbagai kasus yang terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur

sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas idealnya tidak pernah terjadi, karena

kedudukan seorang anak, hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusaaan sudah saatnya

untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam

20Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya : Arkola Surabaya, 1997), hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu
Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Gratindo Persada, 1998), hlm. 48-50.

21Ibid., hlm. 13.
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak pasal 1 ayat

2 yang menyatakan :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.22

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus

dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Kenyataan yang dihadapi

dalam kasus pernikahan anak di bawah umur, dispensasi nikah/persetujuan

orangtua untuk menikahkan anaknya seringkali merupakan akumulasi dari

paksaan atau tekanan orangtua/wali anak itu sendiri, sehingga anak setuju untuk

menikah sebagai rasa bakti dan hormat pada orangtua. Orangtua beranggapan

menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak,

namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk

berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.23

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Batam, salah satu Kota

Administratif dan Kota Industri dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang

berpenduduk sebanyak 1.180.391 jiwa,24 justeru kasus pernikahan anak di bawah

umur banyak terjadi pada anak SMP dan SMA akibat pergaulan bebas, pengaruh

lingkungan, kecanggihan teknologi yang dengan mudahnya melihat film-film

porno. Sebagaimana dilaporkan oleh Nasrun, Kepala Kantor Urusan Agama

22Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
23Edy Fadlyana dan Shinta Larasati, op. cit., hlm. 140.
24Sumber Data, Dokumentasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 2012.
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(KUA) Kecamatan Sekupang Batam bahwa ia pernah menolak pasangan muda

yang hendak menikah, Andreas dan Emelia Putri karena keduanya terbukti masih

di bawah 18 tahun dan belum mendapatkan izin dari kedua orangtua melalui

Pengadilan Agama (Dispensasi Nikah). Kedua pasangan ini ditolak sesuai surat

KK.32.05/ 1/PW.01/32/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2013. Ia

bersedia menikahkan keduanya dengan syarat pasangan yang menikah di bawah

umur harus mendapatkan surat dari Pengadilan Agama (PA) atau surat

persetujuan dari orangtua sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia

perkawinan, dan pasal 6 ayat (2) tentang persetujuan orang tua untuk

menikahkan anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.25

Dalam laporan Pengadilan Agama Batam, diketahui bahwa selama tahun

2012 tercatat sebanyak 26 pelajar SMP dan SMA mengajukan dispensasi nikah

karena telah hamil terlebih dulu. Menurutnya, Faktor utama banyaknya terjadi

pernikahan dini, lebih disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, lingkungan,

kecanggihan teknologi yang mudah melihat film-film porno, hingga membuat

para remaja yang masih berusia labil, selalu ingin mencoba hal yang belum

pernah dilakukan.26 Namun demikian, jumlah pengajuan Dispensasi Nikah yang

dikabulkan/diputuskan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 2 kasus, dan pada

25Nasrun, Belum Cukup Umur, Muda-mudi Ini Belum Diizinkan Untuk Menikah, dalam
TRIBUNEWSBATAM.COM, Diakses Tanggal 22 Nopember 2013. Tim Penyusun Depag RI,
Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Yakarta : Yayasan
al-Hikmah, 1992), hlm. 8.

26Admin, 26 Pelajar Ajukan Dispensasi Nikah, dalam http://www.batamtoday.com/detail
_berita.php?id=15331, Diakses Tanggal 22 Nopember 2013.
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tahun 2013 tercatat sebanyak 7 kasus. Sementara kasus perceraian; pada tahun

2012 tercatat sebanyak 210 kasus cerai talak dan 427 cerai gugat, pada tahun

2013 tercatat sebanyak 310 kasus cerai talak dan 620 cerai gugat.27 Tingginya

angka perceraian di Kota Batam ini, menurut Kepala Pengadilan Agama Batam

dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecataman Nongsa Batam, tidak saja

dikarenakan faktor tekanan ekonomi yang membelit keluarga, tetapi yang banyak

disebabkan karena dampak pergaulan bebas yang menyebabkan pasangan muda

menikah pada usia dini yang kemudian bercerai karena masalah ekonomi di

mana suaminya tidak mampu menafkahi istri dan anaknya akibat dulunya

menikah di bawah umur dan belum siap secara mental karena sudah terlanjur

melakukan hubungan badan di luar nikah.28

Berkaitan dengan aturan hukum tentang pernikahan anak di bawah umur,

faktor-faktor penyebab, akibat hukum dan dampak sosial yang akan terjadi, telah

banyak menimbulkan persepsi positif dan negatif, baik di kalangan Tokoh

Agama/ pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Pemerintah maupun

masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk Tokoh Agama dan masyarakat di

Kota Batam. Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis untuk

melakukan satu studi kasus tentang pernikahan anak di bawah umur. Masalah ini

dikemas dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM

27Sumber Data, Dokumentasi, Pengadilan Agama Kota Batam, 2012-3013, dalam www.pa-
batam.net/  ,dan www.perkara.net/v1/?c_pa=pa.btm ,Diakses Tanggal 22 Nopember 2013.

28Hamizar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Wawancara, KUA Kecamatan Nongsa,
Batam, Nopember 2013.
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POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH

UMUR (Studi di Kota Batam).

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut :

1. Pengertian pernikahan anak di bawah umur,

2. Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan anak di bawah umur,

3. Nash-nash al-Qur’an dan Hadis tentang pernikahan anak di bawah umur,

4. Pandangan para ulama tentang pernikahan anak di bawah umur,

5. Tinjauan hukum Perdata tentang pernikahan anak di bawah umur,

6. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur,

7. Upaya Pemerintah dalam menangani fenomena pernikahan anak di bawah

umur,

8. Pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

9. Fenomena Pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

10. Pendapat dan Persepsi Tokoh Agama terhadap fenomena pernikahan anak di

bawah umur di Kota Batam menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait

sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis

membatasi permasalahan penelitian ini pada ketentuan Hukum Islam dan Hukum

Positif tentang pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis

rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pernikahan

anak di bawah umur di Kota Batam?

2. Apa saja latar belakang penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur

di Kota Batam?

3. Bagaimana akibat hukum dari pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang

pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam,
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b. Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya pernikahan anak di

bawah umur di Kota Batam,

c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan :

a. Sebagai salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam

bidang Hukum Islam,

b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu

Hukum Islam pada Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan

Syarif  Kasim Riau.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui belum ada studi dalam bentuk tesis

dilakukan terkait dengan judul yang bersifat komperatif  sebagaimana penelitian

yang penulis lakukan. Sda beberapa studi tentang usia perkawinan sebagaimana

dikemukakan dalam uraian berikut :

Salah satu studi seputar usia dalam perkawinan adalah buku berjudul

Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, karya Agus Syahrur

Munir,29 dalam buku ini disinggung bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai

29Agus Syahrur Munir, Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia,
(Bandung : Mizan, 2003), hlm. 13-14.
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keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan

perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang

dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah

tangga yang berbeda. Dalam buku ini juga dibahas bahwa emosi, pikiran dan

perasaan seseorang di bawah usia masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa,

melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang

mementingkan egonya masing-masing.

Studi lainnya terkait dengan usia dalam perkawinan berjudul Pernikahan

Dini di Yogyakarta dan Presepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam

Perspektif Hukum Islam, karya Abdul Munir,30 memaparkan hasil analisisnya

bahwa pernikahan dini menjadi sebuah keharusan untuk menanggulangi

pergaulan bebas yang telah melanda kalangan muda. Menurut Abdul Munir, di

era modern ini pergaulan bebas di kalangan anak muda adalah salah satu

penyebab terjadinya hubungan seksual di luar nikah, sehingga Abdul Munir

menganggap bahwa melakukan pernikahan dini merupakan salah satu antisipatif

terjadinya hubungan intim yang dilarang pemerintah dan agama.

Studi lainnya berjudul Indahnya Pernikahan Dini, karya M. Fuzil

Adhim,31 menyebutkan di dalam bukunya bahwa pernikahan dini sebagai solusi

30Abdul Munir Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Presepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-
2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 8-9.

31M. Fuzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 34-
35.
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akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era moderen, tanpa

melihat aspek negatifnya. Fauzil hanya mengedepankan aspek positifnya saja.

Berdasarkan hasil telaah terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu,

penyusun belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas

dampaknya pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di kecamatan

Cijambe Kabupaten Subang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.32 Di

samping itu, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian dengan pendekatan

kualitatif, yaitu  model penelitian dengan mengutamakan bahan-bahan yang

sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainya yang

bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam

masyarakat.33 Penelitian ini berfokus pada fenomena-fenomena yang akan

ditelitioleh seorang peneliti, dan setiap peneliti pada dasarnya memiliki tehnik

dalam hal mendekati suatu obyek penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat

mengungkap gejala-gejala  atau fenomena-fenomena yang akan dilakukan oleh

seorang peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Usman

32Ny. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta
: Bina Aksara, 2009), hlm. 11.

33Ibid., hlm. 12.
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dan Akbar menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam

situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dukumpulkan umumnya

bersifat kualitatif.34 Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh mengesolasikan

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan.35

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, yang dilakukan di sepuluh Kantor

Urusan Agama yang ada di Kota Batam.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan anak di bawah

umur. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Tehnik

Sampel Bertujuan (Purposive Sampling), dengan terlebih dahulu mengklasifikasi

populasi menurut jenis dan kelompok.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

b. Data Primer ; merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh

secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui studi

dokumentasi dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait

34Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi
Aksara, 2003), hlm. 81.

35Lexy. J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya,
1997), hlm. 6.
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dengan yang secara khusus membahas tentang Pernikahan anak di bawah

umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan Akibat sosial Pernikahan anak di bawah umur.

c. Data Sekunder ; Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh melalui sumber lain berupa buku, hasil penelitian, laporan dan karya

tulis yang menunjang objek yang diteliti, terkait Pernikahan anak di bawah

umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

a. Angket ; tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dalam

bentuk kuesioner yang telah disusun secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan

tersebut dirumuskan dari variabel pendapat dan persepsi Tokoh Agama

tentang pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam ditinjau dari Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Akibat sosial Pernikahan anak di bawah umur,

b. Studi Dokumentasi : dilakukan cara mengumpulkan dokumen dan arsip

tentang Pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Akibat sosial

Pernikahan anak di bawah umur.

6. Tehnik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan

jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif, yaitu

menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori

yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif

selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat

disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan

diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi

hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih dahulu

merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang

dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan

utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-

pertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi di lokasi

penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau

intuisi dari para pelaku yang terlibat.

Data yang ada dirangkum secara deskriptif untuk membantu menemukan

konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek penlitian sendiri sesuai

dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat menyajikan realitas

senyatanya (emik) sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.
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Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu mereduksi data,

memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan memverifikasikan.

Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan, pengabstrakkan dan

mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan.

Dengan tahap ini dimaksudkan dapat mengklasifikasikan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat

diperlukan.

Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam

bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, bagan

maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu menyusun analisis

yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan konsep.

Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran

makna dari data, kemudian memverifikasinya. Hasil verfikasi ini tentu saja perlu

diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lokasi penelitian.


