
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pernikahan ialah salah satu bentuk interaksi antar manusia yang merupakan 

sunatullah dan suatu cara oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pada hakikatnya pernikahan bukan 

hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun 

juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan untuk 

mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Pasangan 

suami istri harus menjalani proses kehidupan yang berorientasi pada kesuksesan 

bersama pasangan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Secara hukum, salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. 

Kematangan ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Revisi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa batasan usia yang dibolehkan 

melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 

tahun. 

Prinsip kematangan calon pasangan pernikahan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan, diasumsikan bahwa 

pada usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia matang untuk 

melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Sehingga laki-laki dan 

perempuan yang akan menikah namun belum memenuhi syarat umur minimal harus 

mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dengan disertai alasan yang kuat. 
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Menikah dan mempersiapkan diri untuk menikah merupakan tugas 

perkembangan masa dewasa awal, yaitu antara usia 18-22 tahun dimana usia yang 

ditetapkan MK dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan masuk dalam rentang usia tersebut. Hurlock (2017) menyatakan bahwa 

“tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh individu pada 

suatu tahap perkembangan tertentu. Tugas perkembangan pada usia dewasa awal ialah 

tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dan hidup berkeluarga yang merupakan 

tugas yang sangat banyak, penting serta tidak mudah dalam mengatasi dan 

menyesuaikan tugas perkembangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan persiapan 

yang maksimal bagi masing-masing individu yang akan menjalani dan menyesuaikan 

tugas tersebut” (h. 278).  Maka tugas mempersiapkan hal tersebut merupakan tanggung 

jawab bersama, baik pelaku pernikahan maupun orang tua. Orang tua diharapkan dapat 

mempersiapkan atau membekali anak-anaknya agar memiliki kesiapan dalam 

mengarungi hidup berkeluarga. (BKKBN, 2014, h. 9) 

Silalahi dan Meinarno (2010) bahwa “pada umumnya setiap individu yang 

ingin membangun mahligai rumah tangga melalui ikatan pernikahan bertujuan untuk 

mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut tidaklah 

mudah, sebab akan banyak kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapi” 

(h. 25). Untuk itu, sebelum memasuki pernikahan perlu adanya hal-hal penting yang 

harus diketahui untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dalam hal ini persiapan 

pernikahan. Dengan kata lain adanya penyesuaian terhadap pasangan hidup juga 

persiapan menikah lainnya yang diperoleh dari kedua belah pihak yang akan 

menjalankan pernikahan. 
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Dewasa ini kita menjumpai sebuah fenomena menikah yang banyak terjadi 

pada kalangan mahasiswa. Rentang usia 18-22 tahun yang merupakan rentang usia 

dewasa awal juga merupakan usia seseorang memasuki atau berada pada jenjang 

pendidikan perguruan tinggi yaitu Strata 1 (S1) yang disebut sebagai mahasiswa. Jika 

sebagian besar golongan dewasa awal yang kita jumpai telah menyelesaikan 

pendidikan pada taraf Strata 1 (S1) dan kemudian segera memasuki jenjang karier 

dalam pekerjaannya. Beberapa tahun terakhir, menikah selagi masih menjalankan 

kuliah menjadi trend di kalangan generasi muda khususnya bagi mahasiswa, baik yang 

kita jumpai secara langsung maupun melalui media elektronik atau melalui media 

sosial. 

Fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa IAIN Kendari, terjadi peningkatan 

angka pernikahan pada mahasiswa aktif setiap tahunnya. Sebagai Data yang 

didapatkan mengenai mahasiswa IAIN Kendari yang telah melangsungkan pernikahan 

pada masa studinya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Perkiraan jumlah mahasiswa S-1 IAIN Kendari 

yang menikah pada masa studi di setiap Fakultas 

Tahun Perkiraan jumlah mahasiswa S-1 IAIN Kendari 

yang menikah pada masa studi di setiap Fakultas 

Jumlah 

Fak. 

Tarbiyah 

dan Ilmu 

Keguruan 

Fak. 

Ushuluddin, 

Adab dan 

Dakwah 

Fak. 

Syariah 

Fak. 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

2017 1    1 

2018 6 8 2 1 17 

2019 4 8 4 2 18 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan 

angka pernikahan pada mahasiswa S-1 IAIN Kendari. Uniknya tidak sedikit dari 

pasangan tersebut keduanya merupakan mahasiswa IAIN Kendari, meskipun juga ada 

beberapa pasangan dari mahasiswa tersebut yang bukan dari kalangan mahasiswa. 
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Namun berdasarkan data tersebut, jumlah mahasiswi yang menikah lebih banyak 

dibanding jumlah mahasiswa yang menikah di IAIN Kendari. 

Berdasarkan observasi awal penulis, motivasi mahasiswa melakukan 

pernikahan saat masa masa studi selain dengan adanya trend menikah muda yang 

terjadi di lingkungannya juga diperoleh melalui media sosial. Seperti halnya banyak 

kalimat-kalimat yang keluar dari mahasiswa ketika melihat pasangan-pasangan muda 

di media sosial dan mengatakan dengan sangat antusias keinginannya mengikuti jejak 

pasangan-pasangan muda tersebut. Selain itu, mahasiswa pun sangat senang melihat 

hal tersebut secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan efek bagi mahasiswa, yaitu 

kecenderungan bercita-cita untuk menikah muda yang lebih besar sehingga membuat 

motivasi kuliah jadi menurun serta menikah seringkali dijadikan solusi ketika 

mahasiswa mengalami masalah dan kesulitan dalam perkuliahannya, yang mana hal 

tersebut banyak terjadi pada mahasiswi.  

Berdasarkan wawancara awal pada salah satu mahasiswi berinisial SH pada 

tanggal 12 September 2019 menyatakan keantusiasannya untuk menikah muda dengan 

alasan agar ia mempunyai pendamping dalam melakukan berbagai hal yang 

menurutnya akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Uniknya salah satu 

mahasiswi berinisial WI yang diwawancarai pada tanggal 25 September 2019 juga 

mengatakan bahwa keinginannya untuk menikah muda yang begitu besar disebabkan 

dengan melihat teman-teman disekitarnya serta pasangan-pasangan muda di media 

sosial yang begitu bahagia setelah menikah, sehingga ia menyimpulkan bahwa 

kehidupan menikah saat masa studi pun bisa bahagia dan bisa dijalani secara 

beriringan. 
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Hal tersebut dapat menjadi masalah ketika mahasiswa yang memiliki 

keinginan besar untuk menikah tidak disertai dengan persiapan diri secara matang, 

baik dari pemahaman tentang pernikahan dalam agama, bagaimana menjadi calon ibu 

dan ayah yang baik untuk keturunannya kelak, ilmu dalam membangun sebuah 

keluarga, persiapan finansial serta mental mahasiswa itu sendiri untuk kemudian 

menghadapi peran ganda serta segala kemungkinan masalah yang biasa terjadi dalam 

rumah tangga. Sebab beberapa dari mahasiswa yang termotivasi menikah muda karena 

adanya pengaruh lingkungan sosial dan media sosial tersebut yang pada akhirnya 

menikah pada masa studinya. Dikhawatirkan, motivasi mahasiswa untuk menikah 

hanya karena mengikuti trend dan atas dasar cinta semata tanpa memiliki 

pertimbangan dan kesiapan yang matang. 

Selain itu, berdasarkan wawancara selanjutnya pada salah satu mahasiswa 

akhir berinisial SN yang diwawancarai pada tanggal 26 September 2019 yang telah 

menikah dan memiliki satu orang anak mengemukakan alasan ia dapat menikah saat 

masa studi sebab bagi SN, seseorang yang hendak menikah tidak perlu menunggu 

kematangan dari segala aspek terlebih mengenai aspek finansial, sebab yang ia yakini 

ialah dengan pernikahan dapat membuka pintu rezeki. 

Keinginan untuk menikah dan membina rumah tangga yang tidak diimbangi 

oleh ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga serta kesiapan 

yang matang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Namun 

kenyataannya, berdasarkan wawancara di atas yang dilakukan pada seorang 

mahasiswa menentang jika pernikahan harus dipersiapkan secara matang dari berbagai 

aspek terlebih dahulu dengan alasan bahwa pernikahan cukup disiapkan dengan hal-

hal tertentu saja serta dengan meyakini bahwa menikah dapat membuka pintu rezeki. 
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Mengingat mahasiswa yang menikah akan memiliki peran ganda, berstatus 

sebagai mahasiswa sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam 

pernikahan, maka sebaiknya keputusan menikah tersebut dilalui dari proses berpikir 

dan pertimbangan yang matang, disertai persiapan dan kesiapan yang maksimal. Sebab 

kualitas sebuah pernikahan dipengaruhi oleh kesiapan dan kematangan kedua calon 

pasangan dalam menyongsong kehidupan berumah tangga agar tidak berujung dengan 

perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam 

memasuki kehidupan rumah tangga. 

Berdasarkan data dari Badan Urusan Peradilan Agama Indonesia bahwasanya 

“perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi 

sebanyak 74.096 perkara perceraian, tahun 2012 sebanyak 295.863 perkara perceraian, 

tahun 2013 sebanyak 316.343 perkara peceraian, tahun 2014 sebanyak 34.301 perkara 

perceraian dan tahun 2015 terjadi sebanyak 51.706 perkara perceraian” (Syutiawan, 

2018, h. 5). Sejalan dengan Machrus, dkk (2017) menerangkan bahwa Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan 

bahwa angka perceraian di Indonseia pada tahun 2013 mencapai tingkat tertinggi di 

Asia Pasifik. Sementara data Kementrian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 

2009-2016 tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin 

meningkat, yang mana mengalami kenaikan antara 16-20%. 

Angka perceraian rumah tangga di Kota Kendari yang diperoleh dari data 

Pengadilan Agama Kendari bahwa dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami 

peningkatan perkara perceraian. Pada tahun 2017 perkara perceraian yang terjadi 

sebanyak 597 dan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 680. Salah satu faktor penyebab 

tertinggi terjadinya perceraian ialah disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang 
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terjadi terus menerus yang tercatat sebanyak 352 kasus yang mengalahkan jumlah 

faktor penyebab ekonomi sebanyak 82 kasus dan KDRT sebanyak 91 kasus.  

Pada data tersebut diketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian dalam 

rumah tangga yang paling banyak disebabkan oleh adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menjadi hal yang menarik dalam 

perkara perceraian. Kurangnya salah satu upaya persiapan seperti kesiapan mental dan 

pemahaman antar pasangan dalam pernikahan dapat menimbulkan permasalahan yang 

demikian. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Tawakkal yang merupakan 

Kepala Bagian Kearsipan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari diwawancara pada 

tanggal 7 November 2019 menambahkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada 

usia 19 tahun hingga 30 tahun dan hal itu terjadi atas cerai gugat yang dilakukan oleh 

pihak istri atau perempuan. Diduga keras perkara perceraian akan terus meningkat 

pada tahun 2019, karena hingga saat ini masih banyak perkara perceraian yang tengah 

menjalani proses persidangan dan belum mendapat putusan di Pengadilan Agama 

Kendari. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya pernikahan yang 

dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat dan sakral dengan tujuan abadi bukan 

hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. 

Sebuah fenomena menarik yang diperoleh dari berita online yang terjadi pada 

seorang hafidz yang menikah dengan perempuan remaja berusia 18 tahun, yang mana 

diketahui bahwa dari masa perkenalan hingga terjadinya pernikahan hanya 

berlangsung kurang lebih 2 bulan maka dapat dikatakan bahwa keputusan menikah 

tersebut tidak melalui proses berpikir dan pertimbangan yang matang. Pernikahan 

tersebut hanya bertahan selama kurang lebih tiga bulan dan berakhir dengan 
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perceraian. Maka tidak menutup kemungkinan fenomena ini hanya berhenti sampai 

disitu, jika pernikahan tidak dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang serta 

persiapan dan kesiapan yang maksimal bagi kedua belah pihak yang akan menikah. 

Sebab menikah muda dilakukan oleh remaja yang berada pada masa dewasa awal yang 

mana bila dilihat dari usia maka belum memenuhi persyaratan kedewasaan secara 

sosial maupun psikologisnya. 

Sejumlah mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kendari telah melakukan 

pernikahan saat menjalani masa studi, hal ini dilakukan pada beragam mahasiswa 

mulai dari mahasiswa semester 2, semester 3 hingga mahasiswa semester akhir. 

Menjadi mahasiswa baru ataupun mahasiswa akhir tidak menjadi penghalang bagi 

beberapa mahasiswa untuk menikah. Hal tersebut terjadi tentu dengan latar belakang 

yang berbeda-beda. Mengingat pernikahan merupakan perkara penting yang sangat 

sakral dalam kehidupan manusia baik dalam hukum maupun agama, maka tentu 

persiapan menikah menjadi hal urgen yang harus disiapkan bagi setiap individu baik 

yang akan memasuki jenjang pernikahan maupun yang sudah berada dalam masa 

pernikahan. Mengenai persiapan menikah tidak hanya dilakukan oleh individu yang 

bersangkutan, melainkan perlu pula adanya peran penyuluh pernikahan yang 

memberikan orientasi mengenai pernikahan dan kiat-kiat membangun sebuah keluarga 

serta peran orang tua dalam memberikan bimbingan yang akan menjadi penunjang 

bagi anak menuju pernikahan. 

Selain persiapan menikah, persoalan kesiapan menikah juga penting. Kesiapan 

menikah merupakan persepsi individu mengenai kemampuannya untuk menjalankan 

peran dalam pernikahan. Dalam penelitian yang dilakukan Fatma (2015) bahwa 

kesiapan menikah sangat mempengaruhi kebahagiaan dan keutuhan yang dirasakan 
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pada pasangan dalam pernikahannya, yang mana terjadi perbedaan kebahagiaan pada 

pasangan yang menikah dengan persiapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pasangan yang tanpa persiapan. Mengenai kesiapan menikah sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan persepsi yang baik oleh masing-masing individu atau pasangan, 

bahwa terjadinya persepsi mengenai pernikahan dibentuk dengan adanya diskusi 

pernikahan melalui teman dan pasangan serta kesiapan menikah memiliki hubungan 

yang signifikan dengan frekuensi memperoleh informasi tentang pernikahan 

(Krisnatuti & Oktaviani, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

menganalisis mengenai persiapan menikah yang dilakukan pada mahasiswa. Selain 

itu, berdasarkan hasil studi pustaka diketahui bahwa penelitian mengenai kesiapan 

menikah sudah dilakukan namun belum adanya penelitian yang menganalisis 

persiapan yang dilakukan pada pasangan serta tingkat kesiapan sebelum menikah 

terkhusus bagi mahasiswa yang telah menikah. Dengan demikian, atas uraian latar 

belakang di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul “Fenomena Menikah di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan 

Mahasiswa IAIN Kendari Yang Menikah)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana fenomena menikah yang terjadi pada mahasiswa IAIN Kendari? 

2. Bagaimana persiapan menikah yang dilakukan bagi mahasiswa IAIN Kendari yang 

menikah? 

3. Bagaimana persepsi kesiapan diri bagi mahasiswa IAIN Kendari yang menikah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui fenomena menikah pada mahasiswa IAIN Kendari. 

2. Untuk mengetahui persiapan menikah yang dilakukan bagi mahasiswa IAIN 

Kendari yang menikah. 

3. Untuk mengetahui persepsi kesiapan diri bagi mahasiswa IAIN Kendari yang 

menikah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian fenomena menikah di kalangan mahasiswa (Gambaran persiapan 

mahasiswa IAIN Kendari yang menikah) diharapkan memiliki manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari terkhusus 

mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai bahan 

ajar dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan pernikahan. 

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan persiapan pernikahan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini untuk menambah khasanah perpustakaan IAIN Kendari 

dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program 

Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian 

yang relevan. 
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b. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan 

penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis 

di lapangan. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi terhadap beberapa istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Nikah adalah suatu perjanjian atau aqad (ijab dan qabul) antara seorang laki-laki 

dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami istri 

yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh 

syariat Islam. Dalam penelitian ini nikah yang dimaksud ialah pernikahan yang 

dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus mahasiswa yang telah sah 

dalam agama maupun hukum dengan mengikuti syarat serta rukun nikah yang 

sesuai dalam ajaran agama Islam. 

2. Persiapan adalah segala bentuk perlengkapan, perencanaan, upaya, tindakan dan 

usaha individu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena 

itu, persiapan dalam penelitian ini ialah melihat segala bentuk usaha dan tindakan 

yang dilakukan mahasiswa yang menikah pada masa studi dari segala aspek dalam 

hal mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. 

3. Kesiapan adalah tingkatan, derajat atau keadaan yang harus dicapai dalam proses 

perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan 

emosional yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu atau keadaan 

tertentu. Sehingga dalam penelitian ini, kesiapan yang dimaksud ialah mengetahui 
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perspektif mahasiswa yang menikah mengenai keadaan kesiapan diri yang dimiliki 

sebelum memasuki jenjang pernikahan. 

4. Menikah di kalangan mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pernikahan yang dilakukan antara mahasiswa/mahasiswi dengan rentang usia 18-

23 tahun pada saat masih berstatus mahasiswa aktif. 

5. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan di 

sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, intitusi dan yang paling 

umum ialah universitas. Dalam penelitian ini mahasiswa yang dimaksud ialah 

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) di IAIN Kendari 

yang tersebar pada 4 (empat) Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

 

 


