
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pernikahan 

2.1.1 Makna Pernikahan 

Pernikahan adalah merupakan awal terbentuknya suatu kehidupan keluarga 

dimana setiap pasangan yang mengikrarkan sebuah ikatan pernikahan tentu berharap 

agar pernikahan tersebut akan berhasil, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab akad 

yang terdapat dalam sebuah pernikahan merupakan janji yang tidak hanya dilakuan 

kepada pasangan atau keluarga pasangan namun juga merupakan janji terhadap Allah 

Swt. 

Nikah menurut bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Maka nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan qadu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat 

Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan 

mashdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya 

“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam 

bahasa Indonesia (Tihami dan Sahrani, 2014, h. 7). 

 

Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu 

rumah tangga yang didasarkan pada tuntunan agama. Adapun menurut syara’, nikah 

adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling 

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga 

yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 

Lebih lanjut, Tihami dan Sahrani (2014) menyatakan bahwa pernikahan dalam 

ilmu fiqh adalah suatu akad atau perjanjian yang memberi faedah hukum bolehnya 

mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) dan mengadakan tolong-menolong serta 

memberi batas hak bagi keduanya dan pemenuhan kewajiban atas keduanya. Untuk itu 
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pernikahan bukanlah hal yang mudah, diperlukan berbagai persiapan yang cukup baik 

dari segi fisik, mental dan finansial. 

Nikah merupakan sendi pokok dalam agama dan bermasyarakat, oleh karena 

itu agama memerintahkan kepada ummatnya untuk melakukan pernikahan bagi yang 

telah mampu melakukannya, yang demikian itu dapat menghindari diri dari 

malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan yang terlarang. Sebagaimana firman 

Allah Swt. 

�َب "َُ$� ّ�َِ# ٱ"ّ!َِ��ٓءِ َ�ۡ�َ�ٰ َو�َُ�َٰ� َوُرَ�َٰ�ۖ &َ ��5 3ۡ4ُِ�2ُ(اْ 1ِ ٱ0ََۡ/َٰ.ٰ -َ,+ِ$ُ*(اْ َ�
َ
 -َ>ِۡن 78ۡ9ُِۡ� ;ۡن 7ُ8ۡ9ِۡ� 6

�5 4َُ=(	ُ(اْ 
َ
ۡدَ?< 6

َ
ٰCَ ۚ�ۡ$ُEُٰFَۡG	Bَِ أ

َ
6 HۡIََJKَ �ۡو َ�

َ
Nِ=ۡ4َ �5	ُ(اْ -Nَ�ِٰOََةً أ

َ
6  

Terjemahnya : 

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.”(Qur’an 4:3) 

 

Syarifuddin (2006) menyatakan bahwa dengan melihat kepada hakikat 

perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan perempuan melakukan sesuatu 

yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari 

perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya 

sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa asal 

perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, bahwa melangsungkan akad 

perkawinan dianjurkan dalam agama dan dengan telah berlangsungnya akad 

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad 

yang sangat sakral yang merupakan perjanjian langsung kepada Allah Swt yang 

mengandung ketentuan hukum bolehnya mengadakan hubungan seksual antara laki-
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laki dan perempuan dan dengan lafazh yang semakna pula bertujuan untuk membina 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan melakukannya merupakan 

ibadah. 

2.1.2 Tujuan Pernikahan 

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. 

Maka setiap individu yang akan melakukan pernikahan tentu sudah memiliki angan-

angan akan membentuk suatu keluarga yang dapat menyejukkan hati dalam suatu 

ikatan suci yaitu pernikahan. Setiap individu yang melakukan pernikahan sudah 

memahami bahwa pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasikan 

kebutuhan manusia dan untuk meluapkan perasaan yang ada dalam diri manusia 

seperti rasa cinta dan kasih sayang, rasa ingin memiliki dan dimiliki, menerima dan 

diterima oleh orang lain serta keinginan untuk berbagi. Oleh karena itu, pernikahan 

diikat dalam suatu aturan tertentu guna mencapai tujuan dalam pernikahan. 

Menurut Basyir (2000) bahwa tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk 

memenuhi tuntutan naluriah manusia antara laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 

Sejalan dengan Sudarsono (1991) yang menyatakan bahwa berdasarkan undang-

undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, tujuan dari pernikahan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

maka suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi dengan harapan masing-

masing pasangan dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 

Tujuan dari pernikahan yang bersifat kekal dan mencapai kebahagiaan lahir 

batin terdapat dalam firman Allah Swt. 



 

16 
 

 �� �$ُEَPَۡQ Rَ=َSََو �Tَۡ0َِإ ْ � ّ"َۡVِ�EIُُٓ(اSٰٗXَۡز
َ
+8ُِ�ُ$ۡ� أ

َ
ۡن ZََJ9َ "َُ$� ّ�ِۡ# أ

َ
ۚ إِن� 1ِ َوِ�ۡ# َءاَ[7ِٰ\ِۦٓ أ ً̂ ٗة َورَۡ_َ َ(د�

ُ�وَن   �I8ََ7 َ̀  bٖ)ۡ3َِ"ّ Hٰٖ]َc Bَِ	ٰCَ 

Terjemahnya : 

 

“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.” (Qur’an 30:21) 

Selain itu, Yaljan (2007) menyatakan bahwa pernikahan juga memiliki 

manfaat dan tujuan agar orang terhindar dari penyakit, dokter dan ahli medis 

berpendapat bahwa hubungan di luar pernikahan dapat menyebabkan penyakit yang 

berbahaya yaitu sifilis atau raja singa, aids dan sebagainya. Untuk itu anjuran 

pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menghindari hal tersebut dan dengan 

pernikahan pasangan akan mendapatkan keturunan yang halal sehingga terbentuk 

rumah tangga yang damai dan tentram. 

Berdasarkan uraian di atas, Riyawati (2006) secara garis besar menguraikan 

tujuan pernikahan yang dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: 

a) Untuk mentaati anjuran agama 

Dalam melaksanakan pernikahan, tujuan utama ialah untuk mentaati 

anjuran agama. Sebab pernikahan merupakan ajuran dan perintah yang jelas 

oleh Allah dalam kitab-Nya maka melakukan anjuran tersebut bernilai 

ibadah. 

b) Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 

Melalui pernikahan akan terwujud keluarga yang bahagia. Untuk 

mewujudkan keluarga yang bahagia maka hubungan suami istri harus 

seimbang dengan saling melengkapi dan membantu satu sama lain, 

tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhoi Allah, membentuk anak-
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anak yang sejahtera, beriman dan bertaqwa, terjalin persaudaraan yang akrab 

antara keluarga besar dari kedua belah pihak, dapat melaksanakan ajaran 

agama dengan baik, serta dapat bersosialisasi dengan baik pula. 

c) Untuk mengembangkan dakwah Islamiyah 

Melalui perkawinan, pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak 

keturunan yang sah. Maka tugas orang tua mendidik anak-anaknya sejak 

kecil dengan akhlakul kharimah dan ditanamkan akidah islamiah yang kuat 

sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat 

terhadap agamanya. Maka dakwah dapat dilakukan dengan salah satu cara 

yaitu pernikahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga 

yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 

menjalin hubungan yang harmonis, saling membantu, saling melengkapi dan 

bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut dengan didukung oleh 

kesiapan fisik, materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon 

pasangan.  

2.2 Kriteria Pernikahan 

2.2.1 Batas Usia Pernikahan 

2.2.1.1 Perspektif Hukum 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. 

Latar belakang adanya perubahan terhadap UU Perkawinan tersebut sebab 
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Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dengan adanya batas usia pernikahan bagi 

perempuan dan laki-laki yang berbeda bersifat diskriminatif. Selain itu 

pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan 

hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap 

perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. 

Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan 

batas usia minimal bagi laki-laki dengan maksud dinilai telah matang jiwa dan 

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat 

mencetak keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun demikian, 

Hadikusuma (2003) menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 21 

tahun masih memerlukan izin orang tua apabila hendak menikah. Hal demikian 

terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

dan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun tidak 

perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, serta apabila 

dibawah usia yang telah ditetapkan UU Perkawinan tersebut belum boleh 

melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. Maka dalam UU 

Perkawinan tersebut secara tersirat mengatakan bahwa UU tidak menganggap 

individu yang diatas usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki bukan anak-

anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa secara penuh. Sehingga bila akan 

melakukan pernikahan, mereka perlu memperoleh izin dari orang tua. 
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Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Revisi UU 

Perkawinan dengan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yaitu usia 

minimal 19 tahun, apabila terjadi pernikahan pada usia yang telah ditetapkan 

undang-undang maka dianjurkan agar kehamilan pertama terjadi pada usia 

minimal 21 tahun. Sebab jika ditinjau dari segi kesehatan, usia 16-20 tahun 

bagi perempuan belum berada pada usia reproduksi yang sehat dan matang. 

Sehingga perlu adanya pemikiran yang matang sebelum mengambil keputusan 

untuk menikah (BKKBN, 2014, h. 23). 

Maka sangat jelas bahwa adanya undang-undang yang mengatur 

batasan usia minimal seseorang untuk menikah yaitu dengan melihat 

kedewasaan dan kematangan individu melalui penetapan batasan usia tersebut. 

2.2.1.2 Perspektif Islam 

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan 

seseorang boleh melangsungkan pernikahan, namun hukum Islam menyatakan 

bahwa seseorang dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau dikenakan 

perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Sebagaimana dipaparkan Masykuri 

(2017) bahwa menurut kajian para ulama dalam menentukan batas usia nikah 

menurut hukum Islam terbagi pada dua landasan, yaitu:  

a) Usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas baligh 

(kedewasaan) 

Hukum Islam menentuan tingkat kedewasaan dengan indikasi 

adanya kematangan jiwa yang disyaratkan dengan keluarnya darah haid 

bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun apabila tanda-

tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama 
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menentukan batas kedewasaan dengan batas usia tertentu. Dalam 

mentukan batas usia tersebut, para ulama berbeda pendapat, diantaranya: 

- Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah menentukan batas masa dewasa itu 

pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. 

- Abu hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai 19 

tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 

- Imam malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan perempuan adalah 

sama yaitu 18 tahun. 

- Yusuf Musa, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-shidieqy 

menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang telah mencapai usia 

21 tahun, sebab para pemuda yang berusia dibawah usia tersebut 

biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai 

pengalaman hidup. 

Adanya perbedaan diatas disebabkan oleh faktor yang ikut 

menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia dewasa, faktor 

tersebut seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. 

b) Usia pernikahan dihubungkan dengan kata “Rusyd” dan kemampuan 

individu. Sebagaimana Allah Swt berfirman: 

 
َ
< إَِذا jَُJَQ(اْ ٱhَِّiَح -َ>ِۡن َءاَۡf�TُEِۡ�ّ �7ُۡ� رNٗeُۡا -َ,ۡدdَُ=ٓ(اْ إTِۡ0َِۡ� أ �l�َ ٰ.َٰ/ََ0ۡاْ ٱ)ُJ7َmَۡو5َ َوٱ ۖ�ۡTَُ	ٰOَ�ۡ
noِٗ3َ- َنpَ #�ََو ۖqِۡ8=َۡ7�َۡPJَۡ- � ٗ�ِّErَ َنpَ #�ََو ْۚ وا ُsَ$َۡG ن

َ
اٗ-� َوNَِtاًرا أ َuِۡإ ٓ�vَ)ُJwُ

ۡ
xَy  Rۡwُ

ۡ
x�َJَۡ-

  �zٗP�ِ�َ ِ ��,ِQ ٰ{َ|ََو ۚ�ۡTِ�َۡJ}َ ْواNُTِeۡ
َ
xَ- �ۡTَُ	ٰOَ�ۡ

َ
 Qِ,	َۡ�ۡ=ُ�وِف~ -َ>َِذا َدdَۡ=7ُۡ� إTِۡ0َِۡ� أ

 

Terjemahnya : 

 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 
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dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum 

mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut 

yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 

itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 

persaksian itu).” (Qur’an 4:6) 

Hamka (1983) menjelaskan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa 

penyerahan harta pada anak yatim apabila telah cukup umur untuk 

melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan memiliki sifat 

rusyd. Mujtahid menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan 

sampainya waktu nikah adalah cukup umur dana tau cerdas. Adapula yang 

mengatakan bahwa yang dimaksud baligh adala mimpi basah bagi laki-

laki dan haid bagi perempuan. Sementara Hamka mengatakan baligh an-

Nikah diartikan adalah dewasa, yang mana kedewasaan disini bukan 

bergantung pada usia, namun pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran 

seseorang. Sebab adapula seseorang yang sudah lanjut dari segi usia, 

namun belum matang pikirannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya 

dalam Al-qur’an dan As-sunnah tidak diterangkan dengan lugas adanya 

batasan usia seseorang untuk menikah. Kedua sumber tersebut hanya 

menegaskan bahwa seseorang yang layak melangsungkan pernikahan 

ialah yang sudah dewasa dan merasa telah mampu untuk menjalani 

kehidupan rumah tangga dengan baik. 
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2.2.2 Kematangan Kesiapan Pernikahan 

2.2.2.1 Perspektif Islam 

Salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan 

kedewasaan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini 

diharapkan agar kedua belah pihak nantinya bisa membangun dan membina 

rumah tangganya dengan baik. Terdapat banyak ayat dalam kitab suci Al-

qur’an yang menunjukkan kekuasaan Allah Swt dalam menciptakan 

makhluknya dengan berpasang-pasangan dan anjuran melakukan pernikahan 

sebagai bentuk ibadah, sebagaimana firman Allah Swt. 

 ِ� �َ*ِِJٰ َ[َٰ.ٰ E�ُِ$ۡ� َوٱ"��
َ
+ِ$ُ*(اْ ٱۡ�

َ
ُ َوأ TِِEjُۡ� ٱ�� ُ̀ َ��ٓ�ُِ$ۡ�ۚ إِن Gَُ$(+ُ(اْ 3َdَُ�آَء ; �ۡwُِد�zَ}ِ #ۡ

  �ٞ�ِJ}َ �ٌ�ِٰXَ ُ  ِ�# -J�َِۡ\ِۦۗ َوٱ��

Terjemahnya :  

 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qur’an 24:32) 

 

Juga firman Allah Swt. 

ُ�وَن   ���ََy �ۡ$ُ�J=ََ" ِ�ۡSََۡزو �Eَ3َۡJ9َ ٍء ۡ�َ ِ
 َوِ�# ُ�ّ

Terjemahnya:  

 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.” (Qur’an 51:49) 

 

Sedangkan dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda, 

barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, 

karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat 

menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia 

berpuasa, karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat” (HR. 

Bukhari Muslim). 
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Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa Islam adalah agama 

yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan solusi terbaik bagi 

manusia dalam menyalurkan hasrat cinta dan kasih dengan adanya anjuran 

menikah. Hukum Islam tidak menentukan ukuran kemampuan dan kesiapan 

bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, melainkan hanya ada 

ketentuan aqil baligh bagi laki-laki maupun perempuan yang diikuti dengan 

tanda haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Sehingga 

berdasarkan dalil yang dijelaskan diatas maka menikah muda dalam Islam 

boleh, selagi dilakukan oleh individu yang telah mengalami masa baligh, 

mampu bekerja dan mampu menjalankan pernikahan dan hidup berkeluarga 

serta dilakukan dengan memenuhi rukun nikah yang sah. 

2.2.2.2 Perspektif Psikologis 

Upton (2012) bahwa kematangan individu dapat dikaji melalui 

pendekatan psikologi. Jika merujuk pada psikologi perkembangan maka 

terdapat tahap-tahap perkembangan, salah satunya ialah masa dewasa awal 

yang dimulai sejak rentang usia 17-21 tahun. Masa ini ialah masa transisi dari 

masa remaja ke masa dewasa awal dan menggali kemungkinan-kemungkinan 

bagi identitas orang dewasa. Dalam hal ini, Machmud (2010) menyebutkan 

perkembangan masa dewasa awal dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut: 

a) Mulai bekerja mencari nafkah 

b) Memilih teman hidup atau pasangan hidup berumah tangga (memilih calon 

suami/istri) 

c) Mulai memasuki kehidupan berumah tangga, yakni menjadi seorang 

suami/istri 
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d) Belajar hidup bersama pasangan dalam suasana rumah tangga 

e) Mengelola tempat tinggal untuk keperluan rumah tangga dan keluarga 

f) Membesarkan anak-anak dengan menyediakan sandang, pangan, dan 

papan yang cukup dan memberikan pendidikan 

g) Menerima tanggung jawab kewarganegaraan. 

Hal tersebut merupakan tugas perkembangan masa dewasa awal, 

dimana memerlukan penyesuaian diri sehingga dapat menghasilkan 

kematangan dalam menjalani tugas tersebut. Riyawati (2006) menyatakan 

bahwa banyak hal yang dapat timbul dalam pernikahan, dan dalam hal ini 

dibutuhkan adanya kematangan pemecahan dari segi psikologisnya. 

Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai pada usia 21 tahun yang mana 

usia tersebut masuk pada rentang usia dewasa awal. Pada usia ini seseorang 

sudah diaggap dewasa dan dianggap sudah mempunyai tanggung jawab 

terhadap perkataan-perkataannya, mendapatkan hak sebagai orang dewasa dan 

sebagainya. 

Namun lebih lanjut, dalam penelitian Sari (2016) menambahkan bahwa 

dalam ilmu psikologi kematangan individu tidak dapat dinilai hanya dengan 

sekedar melihat usia pada individu, untuk itu menikah muda perspektif 

psikologi lebih menekankan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik. 

Maka analisis yang dilakukan pada pernikahan usia muda dengan melihat sisi 

perkembangan sosiologis dan psikologis khususnya aspek perkembangan 

emosi. Kematangan psikologis berkembang seiring dengan bertambahnya usia, 

namun seperti apa dan seberapa cepat perkembangannya tidak bisa dipastikan 
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karena sangat tergantung oleh banyak faktor salah satunya ialah pengalaman 

hidup. 

2.2.2.3 Perspektif Sosiologis 

Pernikahan adalah upaya menyatukan dua keluarga besar dari kedua 

pasangan yang akan menikah. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka 

status sosialnya dalam bermasyarakat diakui sebagai suami istri yang sah 

secara hukum dan agama. Maka pernikahan usia muda bukan suatu penghalang 

untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga. 

Namun dalam menjalankan kehidupan pernikahan, kematangan sosial 

sangat diperlukan, khususnya kematangan dari segi sosial-ekonomi sebab hal 

ini merupakan penyangga dalam pemutar roda dalam kehidupan keluarga 

sebagai bagian dari adanya pernikahan. Pada usia muda, umumnya individu 

belum mencapai kematangan dalam hal sosial-ekonomi. Namun dalam 

pernikahan, hal ini menjadi penting sebab ketika telah memasuki pernikahan 

maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan 

keluarga serta tidak lagi bergantung pada pihak lain termasuk orang tua. 

Kematangan sosial ekonomi juga ada kaitannya dengan usia individu. 

Makin bertambah usia individu maka kemungkinan untuk kematangan dalam 

hal sosial ekonomi juga akan semakin bertambah. Pada umumnya dengan 

bertambahnya usia individu akan semakin kuat dorongan pada individu 

mencari nafkah untuk keluarganya. 

2.3 Persiapan Pernikahan 

Persiapan berasal dari kata “siap” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

berarti: 1) perlengkapan dan persediaan; 2) perbuatan dan tindakan untuk bersiap-siap 
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menghadapi sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persiapan pernikahan ialah 

upaya, usaha serta tindakan untuk menghadapi pernikahan yang mencakup semua 

aspek yaitu aspek fisiologis, psikologis, ekonomi, mental serta ilmu dalam berumah 

tangga bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa persiapan merupakan hal yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum memasuki dan menjalani kehidupan 

pernikahan. 

Dalam buku yang ditulis oleh Silalahi dan Meinarno (2010) bahwa terdapat 

satu bab yang menerangkan mengenai persiapan diri sebelum memasuki gerbang 

pernikahan yang didalamnya terdapat sub bab mengenai masa persiapan, masa 

persiapan tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Persiapan Individu 

2.3.1.1 Persiapan Mental 

Persiapan mental yakni upaya persiapan yang menekankan pada 

kemampuan untuk membuat rencana masa depan dan mengambil keputusan 

serta menghadapi situasi-situasi baru ataupun peran-peran baru dalam 

kehidupan pernikahan. Maka pasangan harus memiliki mental yang kuat 

untuk menghadapi suatu pernikahan. 

2.3.1.2 Persiapan Keilmuan 

Persiapan keilmuan yakni untuk memperlajari bagaimana hidup dengan 

pasangannya kelak. Dalam menjalani pernikahan tidak dapat selalu 

mengandalkan dengan cara learning by doing. Seorang yang hendak menikah 

harus mencari informasi sebanyak Individu mungkin dengan melalui berbagai 

media, melalui pasangan yang sudah menjalani pernikahan sehingga 

memperoleh ilmu tentang kehidupan rumah tangga, seperti mengelola 
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masalah keuangan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, hidup sehat, 

merawat dan mengasuh anak serta hal lain yang berkaitan dengan pernikahan 

dan kehidupan berkeluarga. 

2.3.1.3 Persiapan Fisik 

Persiapan fisik yakni untuk saling menjaga kesehatan agar pasangan 

nantinya dapat memperoleh keturunan yang sehat. Dalam hal ini setiap 

individu hendaknya menyadari bahwa dalam kehidupan pernikahan kelak 

salah satu yang diharapkan adalah hadirnya anak. Maka fisik yang dimaksud 

tidak hanya dilihat dari sisi fisik luar saja, sehingga dalam hal ini individu 

yang hendak menikah perlu membicarakan hal tersebut, agar tidak terjadi bias 

gender antara laki-laki dan perempuan serta kecukupan gizi bagi calon 

pasangan dan anak nantinya hendaknya diperhatikan dan dijaga sehingga 

dengan demikian akan lahir bayi yang sehat dari seorang ibu yang sehat. 

Perlu diketahui dalam persiapan fisik, usia ideal untuk menikah adalah 

minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia 

ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari 

sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Apabila terjadi perkawinan 

sebelum usia yang dianjurkan maka sebaiknya kehamilan pertama terjadi pada 

usia minimal 21 tahun. 

2.3.3.4 Persiapan Finansial 

Persiapan finansial bagi calon pasangan juga merupakan hal yang 

penting, sebab bagi calon pasangan tidak mungkin lagi mengandalkan orang 

lain untuk membiayai pernikahan maupun kehidupan rumah tangganya kelak, 
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jika persiapan finansial ini tidak dipikirkan matang maka akan menimbulkan 

banyak permasalahn di masa mendatang. 

Salah satu penyebab perceraian tertinggi adalah masalah keuangan. 

Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur 

penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

kelak. 

Berdasarkan BKKBN (2014, h. 25) menerangkan beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan dari sisi keuangan/finansial, yaitu: 

- Cara pengaturan pemasukan dan pengeluaran yang baik 

- Mengetahui dan menetapkan tujuan keuangan bersama, meliputi dana 

darurat, dana rumah, dana persiapan kehamilan, dana pendidikan anak, 

dan dana pension. 

2.3.3.5 Persiapan Pemahaman Hukum 

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN, 2014, h. 26) memberikan pemahaman yang berkaitan dengan 

hukum perkawinan yang perlu diketahui oleh calon pasangan, yaitu: 

- Suatu perkawinan yang hanya bisa dilangsungkan apabila memenuhi 

syarat sah perkawinan, yaitu harus didasarkan persetujuan kedua 

mempelai yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta 

cukup usia atau sudah dewasa. Sebagaimana Undang-Undang 

Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menempatkan usia 16 tahun, 

namun Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 

melarang orang tua mengawinkan anaknya yang belum memasuki usia 

dewasa atau telah mencapai usia 18 tahun bagi perempuan. 
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- Perkawinan juga harus dilaporkan minimal 10 hari sebelum tanggal 

perkawinan yang ditentukan.  

- Calon pasangan juga harus mengenal calon pasangan masing-masing, 

karena ada ketentuan penghalang yang diatur dalam pasal 20 jo pasal 

7,8,9,10 dan 12 UU Perkawinan, yaitu belum cukup usia, mempunyai 

hubungan sedarah, sepersusuan, yang dilarang menurut hukum agama 

dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. 

- Apabila prasyarat sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas tidak 

dipenuhi, dapat mengakibatkan risiko hukum. 

2.3.2 Persiapan Calon Pasangan  

2.3.2.1 Visi dan Misi Keluarga 

Visi adalah mimpi atau tujuan yang diharapkan dalam pernikahan, 

dimana pasangan memiliki keinginan mencapai suatu bentuk keluarga yang 

mereka idamkan sebelumnya (sakinah, mawaddah wa rahmah). Misi adalah 

tugas dan kewajiban pasangan sebagai implementasi visi tersebut yang 

sekaligus merupakan tujuan setiap keluarga. 

2.3.2.2 Konsep keluarga 

Dalam memasuki jenjang pernikahan, sering menjadi suatu ketakutan 

ketika pasangan mulai memikirkan apa yang akan terjadi ketika mereka sudah 

berada di dalam suatu pernikahan. Pada dasarnya, individu diciptakan oleh 

Allah swt., dengan berbagai keunikan masing-masing. Kemudian, setiap 

individu memutuskan untuk membentuk suatu hubungan yang sakral sebagai 

pasangan suami istri melalui pernikahan dengan membawa keunikan tersebut 

menjadi satu bagian. Dalam memasuki gerbang pernikahan, ada hal prinsip 
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yang harus dipikirkan dengan serius oleh kedua pasangan, hal itu ialah konsep 

pernikahan.  

Pasangan yang menikah hendaknya mulai memikirkan konsep keluarga 

yang akan mereka bentuk, sebab untuk membentuk sebuah konsep keluarga 

dalam kehidupan pernikahan tidaklah mudah. Meskipun hal tersebut hanya 

dilakukan oleh kedua individu, namun tentu keduanya memiliki prinsip dasar 

yang berbeda-beda, sebelum penyatuan prinsip dasar, hendaknya pasangan 

membicarakan prinsip masing-masing, melihat dan mengakui kelebihan dan 

kekurangan prinsip dasar tersebut. Kemudian, secara seksama pasangan akan 

mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan prinsip masing-masing, 

serta bersama-sama mulai merangkainya untuk menjadi suatu prinsip dasar 

suami-istri dalam membentuk keluarga. 

2.3.2.3 Konsep Peran 

Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan 

status, sebab didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status. 

Konsep peran dalam kehidupan pernikahan harus dijalani dengan mengetahui 

peran-peran individu yang berstatus suami dan istri. peran yang ditampilkan 

harus sesuai dengan tugas-tugas mereka sebagai suami ataupun istri. 

Menurut Pawoko dalam Silalahi dan Meinarno (2010) bahwa faktor 

yang paling penting dalam peran adalah fleksibilitas, misalnya istri 

diperbolehkan menanggung beban keluarga dan suami dapat membantu 

pekerjaan dalam rumah tangga. Maka semakin fleksibel peran dalam rumah 

tangga maka akan semakin baik penyesuaian diantara keduanya. Fleksibel 
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dalam artian tidak terpaku pada suatu peran dan disertai dengan pembagian 

peran yang seimbang antara kedua pasangan. 

Berdasarkan perspektif tersebut maka sebaiknya dalam menjalankan 

roda keluarga, menata alur pembagian peran baik sebagai suami istri maupun 

ayah dan ibu. Pembagian peran ini harus jelas siapa melakukan apa sehingga 

tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi peran tersebut berjalan sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Orang tua yang memiliki figur 

suami dan istri yang baik maka akan mempengaruhi kesiapan pernikahan anak-

anaknya kelak. 

Dengan menyadari tentang peran sebagai suami sebagai ayah maupun 

istri sebagai ibu, maka akan ada unsur penilaian tentang keberadaan dirinya. 

Adapun peran orang tua yang harus diketahui calon pasangan dalam keluarga, 

yaitu: 

a) Peran Ayah 

Selain sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, seorang ayah 

juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Hal 

yang harus dipersiapkan pada masa awal pernikahan seorang suami atau 

ayah ialah: 

- Memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. 

- Menyiapkan tempat tinggal yang layak. 

- Mendampingi istri selama masa kehamilan. 

- Turut merawat bayi sejak dilahirkan. 

- Melakukan aktivitas bersama anak. 

- Menciptakan komunikasi yang baik dengan seluruh keluarga. 
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b) Peran Ibu 

Peran ibu dalam sebuah keluarga ialah: 

- Memenuhi kebutuhan biologis, fisik, dan ekonomi anak. 

- Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar dan penuh kasih 

sayang. 

- Mendidik, mengatur dan mengasuh anak. 

- Menjadi contoh dan teladan bagi anak. 

Dengan peran tersebut diharapkan calon orang tua memiliki bekal yang 

cukup dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang keluarga terutama 

anak secara optimal dan dapat menjadikan anak sebagai generasi penerus 

bangsa yang berkarakter dan bertaqwa. 

2.3.2.4 Konsep Hubungan dengan Keluarga Besar (Orang tua 

Suami/Istri) 

Secara umum pernikahan merupakan dua individu yang dipersatukan 

menjadi satu dan juga mempersatukan dua keluarga besar. Penyatuan dua 

keluarga yang mempunyai budaya berbeda merupakan suatu hal yang tidak 

mudah dalam pengaplikasiannya. Perlu adanya penataan yang jelas dan 

disepakati oleh kedua belah pihak (pasangan suami-istri) untuk terciptanya 

hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Sebaliknya, hubungan antar 

pasangan akan terjadi konflik bila tidak memahami konsep hubungan keluarga 

besar (disharmonis). 
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Gambar 1.1 Lingkaran hubungan dalam jalinan keluarga 

Gambar di atas terdiri atas tiga lingkaran. Lingkaran terkecil berada di 

bagian paling dalam, yang merupakan keluarga batih (nuclear family), 

lingkaran kedua di bagian tengah dengan garis putus-putus, yang merupakan 

orang tua (parents) dari kedua belah pihak, dan lingkaran terbesar yang berada 

pada bagian paling luar merupakan saudara (siblings) dari kedua belah pihak 

keluarga. Garis putus-putus yang ada pada lingkaran orang tua (parents) 

bermakna adanya kesempatan bagi saudara (siblings) atau keluarga besar 

memberikan masukan atau nasihat ketika orang tua diminta nasihat oleh 

keluarga batih. 

2.3.2.5 Komitmen 

Komitmen (Commitment) diartikan sebagai janji, tanggung jawab. 

Maka komitmen merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan 

hubungan yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya kepada kedua belah 

pihak untuk tidak akan meninggalkan hubungan tersebut. Komitmen juga dapat 

dikatakan sebuah kesepakatan antar pasangan. Kesepakatan tersebut 

merupakan hal yang mendasar dan prinsip yang diperoleh dari kedua belah 

pihak dan disepakati bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 
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Dalam membuat kesepakatan suami-istri sama-sama mempunyai hak untuk 

mengajukan keinginannya dengan alasan yang jelas. Isi kesepakatan dapat 

berupa hal yang dianggap prinsip dan penting, seperti mengasuh dan mendidik 

anak, hubungan dengan orang tua dan keluarga, pendidikan anak, dan lain 

sebagainya. 

Finkel yang dikutip dalam Wulandari (2009) menyatakan bahwa 

komitmen merupakan hal yang fundamental dalam suatu hubungan dalam hal 

ini ialah pernikahan. Komitmen didefinisikan dalam tiga komponen, yaitu: 

a) Kecenderungan untuk tetap ada atau bertahan dalam suatu hubungan 

Komponen kecenderungan untuk tetap ada adalah primitif karena 

tidak dengan cara yang langsung, hal ini melibatkan kepentingan temporal 

yang lebih besar maupun kepentingan interpersonal yang lebih besar. 

b) Orientasi jangka panjang 

Komponen kedua melibatkan orientasi jangka panjang. Dengan 

adanya orientasi jangka panjang membuat pasangan mengembangkan 

pola kerja sama timbal balik, yang berarti jika salah satu pasangan 

berusaha mengerti dan memahami pasangan, maka individu akan 

berharapan pasangan akan berusaha mengerti dan memahaminya 

sehingga dengan begitu konflik dalam pernikahan bisa diminimalisir. 

c) Kepentingan pribadi atau kelekatan psikologis 

Komponen ketiga melibatkan kepentingan pribadi yang lebih besar 

atau kelekatan psikologis. Hal ini tergantung pada persepsi dari masing-

masing pasangan, persepsi bahwa well-being seseorang dengan well-

being pasangan saling berkaitan. Dalam suatu hubungan dengan berdasar 
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komitmen, seseorang dapat bersatu dengan pasangannya berangkat dari 

kesepakatan bahwa kepentingan pribadi pasangan tidak dirasakan sebagai 

lawan terhadap kepentingan diri sendiri.  

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat serius yang dapat menimulkan 

berbagai konsekuensi. Oleh karena itu, individu yang akan menikah harus 

mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan penuh kesadaran akan pentingnya 

persiapan pernikahan tersebut, dengan begitu maka persiapan akan dilakukan dengan 

maksimal dan jauh sebelum memasuki masa pernikahan. Sebab persiapan pernikahan 

yang baik, matang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh relatif akan sangat 

membantu dan memudahkan untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan berumah 

tangga yang bahagia. 

2.4 Kesiapan Menikah 

Kesiapan (readiness) ialah suatu keadaan siap untuk bertindak atau merespon 

terhadap suatu stimulus. Dengan kata lain bahwa kesiapan merupakan derajat 

persiapan dalam melakukan suatu tugas spesifik dalam hal ini ialah pernikahan. Maka 

kesiapan menikah ialah suatu keadaan individu yang siap merespon dan mereaksi 

terhadap komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan, yakni keadaan pasangan, 

peran serta kewajiban yang harus dijalani serta masalah yang mungkin terjadi dalam 

kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, keadaan siap dalam pernikahan akan sangat 

bergantung pada persiapan yang telah dilakukan kedua belah pihak sebelum memasuki 

dan menjalani pernikahan. 

2.4.1 Aspek-aspek Kesiapan Menikah 

Menurut Blood sebagaimana dikutip Sunarti, dkk (2012) bahwa sebelum 

memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang hendak 
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melakukan pernikahan. Kesiapan tersebut merupakan keadaan siap atau bersedia 

dalam menjalani hubungan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan 

tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, siap mengatur 

keluarga, siap terlibat dalam hubungan seksual dan siap untuk mengasuh dan mendidik 

anak bersama-sama. 

Lebih lanjut, Karunia, Salsabilah dan Wahyuningsih (2018) menerangkan 

beberapa aspek atau kriteria dalam kesiapan menikah diantaranya : 

2.4.1.1 Kesiapan usia 

Kesiapan usia yang berarti kesiapan menikah dilihat dari usia yang 

telah cukup melakukan pernikahan, menjadi pribadi yang dewasa atau matang 

secara emosi membutuhkan waktu, sehingga usia merupakan hal yang 

berkaitan dengan kedewasaan individu. 

2.4.1.2 Kesiapan fisik 

Kesiapan fisik adalah kesiapan secara biologis untuk melakukan 

hubungan seksual dan kemampuan melakukan pengasuhan serta melakukan 

pekerjaan rumah tangga. 

2.4.1.3 Kesiapan mental 

Kesiapan mental yakni kematangan secara psikologis untuk memasuki 

kehidupan pernikahan, seperti dapat menerima pasangan apa adanya dan dapat 

menerima perbedaan satu sama lain sehingga kematangan emosi dalam hal ini 

sangat dipenting. 

2.4.1.4 Kesiapan kematangan emosi 

Menurut Ali, dkk (2004) menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon 

terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai 
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perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meledak, 

namun apabila seseorang sudah dapat mengontrol emosinya berarti sudah 

dapat dikatakan matang secara emosi, sebab kematangan emosi berhubungan 

dengan kontrol emosi. Maka kematangan emosi adalah kemampuan yang 

dimiliki individu dalam mengendalikan dan mengontrol tanggapan-tanggapan 

emosinya secara matang sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam 

bertindak. 

2.4.1.5 Kemampuan finansial 

Kemampuan finansial adalah kemandirian keuangan pada individu 

yang merupakan kriteria yang sangat penting untuk kesiapan menikah. Dalam 

hal ini kemandirian finansial atau keuangan ialah keadaan dimana individu 

tidak lagi merepotkan orang tua dan keluarga besar dalam pemenuhan biaya 

hidupnya. Kesiapan ini menjadi penting untuk memperoleh kesejahteraan 

dalam keluarga. 

2.4.1.6 Kesiapan moral 

Kesiapan moral adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami 

nilai-nilai kehidupan yang baik yang berisi nilai budaya dan agama yang 

dipegang teguh. Individu yang memiliki kesiapan moral yang baik maka dapat 

membedakan hal yang benar dan salah dalam mengaplikasikan ke nilai-nilai 

kehidupan pernikahan dan menjadikan individu yang berkualitas sehingga 

dapat mendidik generasi selanjutnya dengan moral yang baik. 

2.4.1.7 Kesiapan sosial 

Kesiapan sosial adalah kemampuan individu untuk mengembangkan 

berbagai kapasitas untuk mempertahankan pernikahan. Kesiapan sosial 
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dibutuhkan individu agar mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan 

sekitar yang mana kemungkinan perubahan lingkungan yang lebih besar terjadi 

pada saat pernikahan. Apabila individu memiliki kesiapan sosial yang baik, 

maka dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar dengan baik pula, 

sehingga hubungan dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar menjadi 

harmonis. 

2.4.1.8 Kesiapan secara interpersonal 

Kesiapan secara interpersonal adalah kemampuan individu dalam 

melakukan komunikasi dengan orang lain, sebagaimana pasangan suami istri 

harus saling mendengarkan, saling mengerti, saling memiliki keterbukaan dan 

menghormati perbedaan. Jika individu memiliki kesiapan interpersonal yang 

baik, maka akan terjadi saling memahami dan menimbulkan kepedulian 

sehingga dapat mencapai kepuasan pernikahan dan kesejahtaraan keluarga. 

2.4.1.9 Kesiapan Intelektual 

Kesiapan intelektual adalah kesiapan yang berhubungan dengan 

kemampuan berfikir individu, menangkap informasi dan kemampuan 

mengingat. Kemampuan ini digunakan sebagai penunjang dan pendukung 

dalam mencari informasi dan pengetahuan baik tentang pernikahan, cara 

mengasuh dan mendidik anak serta mengelola keuangan keluarga. 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Menikah 

Menurut Walgito seperti yang dikutip Dewi (2006) mengatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk memasuki dunia pernikahan, 

yaitu: 
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2.4.2.1 Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis ini berkaitan dengan fisik, maka faktor ini meliputi 4 

hal yaitu usia, kesehatan, keturunan dan sexual fitness. 

2.4.2.2 Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor ini merupakan faktor yang sangat perlu mendapat pertimbangan 

dalam perkawinan, sekalipun ada sebagian pihak yang memandang bahwa 

faktor ini bukan merupakan hal yang mutlak, namun perlu dipertimbangkan 

sebelum menikah. 

2.4.2.3 Faktor Agama dan Kepercayaan 

Faktor agama dan kepercayaan merupakan faktor yang menjadi 

perhatian utama oleh pasangan, yang sebaiknya pasangan memiliki agama 

yang sama. Kesamaan agama dalam rumah tangga akan meminimalisir 

munculnya perbedaan yang bersifat dasar, serta akan memiliki tujuan dan 

makna pernikahan yang sama. 

2.4.2.4 Faktor Psikologis 

Kedewasaan dalam sisi psikologis merupakan faktor yang juga dituntut 

dalam perkawinan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah kematangan 

emosi, toleransi atau kesiapan untuk berkorban, sikap saling pengertian, dapat 

saling memberi cinta dan kasih sayang, sikap saling percaya, adanya 

keterbukaan dalam komunikasi serta kesiapan diri untuk lepas dari orang tua 

dan hidup mandiri.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kesiapan menikah terdiri dari kemampuan 

pasnagan dalam komunikasi, pengaturan keuangan, mengontrol diri dan emosi, 

kesepakatan mengenai pengasuhan anak, pembagian peran sebagai seorang suami dan 
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istri, kemampuan menerima latar belakang pasangan, kemampuan menghadapi 

perubahan pola hidup setelah menikah serta kemampuan mengatasi masalah dalam 

kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui derajat kesiapan yang 

dimiliki individu dalam kehidupan pernikahannya akan sangat bergantung pada 

persiapan yang dilakukan sebelum memasuki pernikahan tersebut. 

2.5 Fenomena Menikah Muda 

Dewasa ini menikah muda sedang menjadi trend dikalangan masyarakat dan 

tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi pada kalangan 

mahasiswa. Berawal dari viralnya pemuda yang dikenal religius melalui sosial media 

melakukan pernikahan diusia muda yang kemudian banyak menginspirasi kaum muda 

untuk mengikuti jejak tersebut. Hal ini terjadi pada kalangan mahasiswa sebab jika 

dilihat dari usia mahasiswa S-1 yang umumnya berada pada masa dewasa awal yakni 

18-23 tahun memang merupakan usia dimana mereka mulai mencari pasangan hidup 

dan sudah memikirkan mengenai masa depan baik itu dalam hal karir maupun 

pernikahan. Maka tidak heran bila dengan adanya sosial media yang memudahkan 

masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk melihat dan mengakses hal-hal tersebut 

yang memperlihatkan kebahagiaan pasangan menikah muda, sehingga membuat 

mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama yakni menikah diusia muda. 

Menikah muda yang terjadi pada mahasiswa tentu memiliki berbagai macam 

faktor serta motivasi yang berbeda-beda. Berbicara mengenai motivasi dalam 

melakukan pernikahan pada masa studi ini sangat menarik untuk diketahui, sebab 

motivasi merupakan langkah awal dalam segala hal yang akan dilakukan. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Azis (2012) yang mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa motivasi menikah pada masa studi terbagi dua, yaitu faktor 
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ekstrinsik dan faktor intrinsik. Dimana faktor ekstrinsik yaitu karena adanya dorongan 

dari kedua orang tua ataupun keluarga, serta faktor intrinsik yaitu berasal dari kedua 

pasangan yang menikah yang telah yakin sebab saling mencintai atau sudah merasa 

cocok sehingga menikah menjadi jalan untuk menghindari diri dari kemaksiatan. 

Jika kita kembali melihat dari rentang usia mahasiswa S-1 yang berada pada 

masa dewasa awal yakni usia 18-23 tahun, yang mana memilih pasangan hidup atau 

menikah memang merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa tersebut. 

Namun jika dilihat dari tanggung jawab mahasiswa yang menikah saat masa studi akan 

memiliki peran ganda yakni sebagai mahasiswa juga sebagai seorang suami ataupun 

istri, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan masalah 

dikemudian hari jika keputusan tersebut tidak dilalui dengan pertimbangan yang 

matang serta diiringi dengan kesiapan untuk menjalani kedua peran tersebut, terlebih 

lagi jika motivasi untuk menikah hanya karena mengikuti trend. 

Menikah muda pada mahasiswa tentu akan menghasilkan dampak positif 

maupun negatif, keduanya tergantung bagaimana kesiapan individu dalam menjalani 

dan menghadapi kedua perannya sebagai mahasiswa sekaligus suami ataupun istri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riskia (2019) mengenai pola penyesuaian diri 

mahasiswa IAIN Kendari yang menikah saat masa studi menemukan hasil bahwa 

terdapat kendala dalam menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus menjadi seorang 

suami maupun istri, meskipun tidak dirasakan oleh setiap individu yang menikah, 

namun kendala tersebut sangat dirasakan bagi perempuan yang mana ketika telah 

menikah, hamil dan kemudian memiliki anak mengakibatkan kehadirannya pada 

perkuliahan menjadi kurang, serta segala urusan yang berhubungan dengan 

perkuliahan menjadi prioritas kedua. Dampak pernikahan tersebut berbeda dengan 
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yang ditemukan dalam penelitian Aziz (2012) bahwa secara prestasi dampak 

pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak menghambat akademiknya. Hal 

tersebut dikarenakan adanya semangat dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa 

untuk mempertahankan nilai dan menyelesaikan studinya. Serta kondisi keluarga yang 

menikah saat masa studi justru merasakan kebahagiaan, mandiri dan berkecukupan. 

Maka tidak heran bila kita menjumpai mahasiswa yang menikah saat masa 

studi ada yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, baik salah satu 

pihak maupun kedua belah pihak. Hal inilah yang terjadi pada mahasiswa IAIN 

Kendari, namun hal tersebut tetap tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk 

melakukan pernikahan, sehingga tiap tahunnya terjadi angka pernikahan terhadap 

mahasiswa yang terus meningkat. Salah satu faktor terjadinya pernikahan tersebut 

sangat erat kaitannya terhadap faktor lingkungan, serta motivasi yang erat kaitannya 

terhadap pemahaman agama pada mahasiswa yang melakukan pernikahan saat masa 

studi. 

2.6 Penelitian Relevan 

Sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kesamaan atau pengulangan 

penelitian, maka penulis merasa perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Muthia Rinjani Wilis, penelitian skripsi tahun 2019 dengan judul “Hubungan 

Kelekatan Dengan Kesiapan Menikah Pada Individu Dewasa Muda”. Penelitian 

yang dilakukan Muthia Rinjani Wilis menemukan hasil bahwa adanya hubungan 

yang signifikan antara kelekatan dan kesiapan menikah pada dewasa muda. 

Kelekatan aman memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kesiapan 

menikah, yang berarti bahwa semakin tinggi kelekatan aman semakin tinggi pula 
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kesiapan menikah yang dimiliki individu dewasa muda, begitu pula sebaliknya. 

Kelekatan cemas dan menghindar memiliki hubungan yang negatif dengan 

kesiapan menikah, yang berarti bahwa semakin tinggi kelekatan cemas dan 

menghindar maka akan semakin rendah kesiapan menikah yang dimiliki individu 

dewasa muda, begitu pula sebaliknya. 

2. Dini Ayu Laksmita, penelitian skripsi tahun 2018 dengan judul “Motivasi Menikah 

Saat Masa Studi (Studi Fenomenologi Mahasiswa Strata-1 IAIN Tulungagung)”. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Dini Ayu Laksmita menunjukkan bahwa 

motivasi mahasiswa menikah saat masa studi dibedakan menjadi dua, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah mengikuti 

Sunnah Rasul dan untuk menghindari perbuatan zina, serta sudah merasa cocok 

dengan pasangan. Sedangkan motivasi ekstrinsik antara lain keluarga mendukung, 

keadaan diri sendiri dan diri pasangan, serta lingkungan masyarakat setempat. 

Konsekuensi yang didapatkan mahasiswa yang menikah saat masa studi terdapat 

konsekuensi positif dan juga negatif. Menikah bagi mahasiswa perempuan 

cenderung mendapatkan semangat baru untuk menyelesaikan studinya, sedangkan 

menikah bagi mahasiswa laki-laki cenderung mengorbankan kuliahnya dengan 

menunda studinya. 

3. Diah Sukma Ningrum, Penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul “Hubungan 

Antara Cinta Dengan Kesiapan Menikah Pada Calon Pasangan Dewasa Muda”. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Diah Sukma Ningrum dengan menggunakan 

tekhnik purposive sampling yang dilakukan terhadap 32 pasangan (64 orang) 

menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang signifikan antara cinta dengan 
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kesiapan menikah, yang berarti cinta memberikan sumbangan yang efektif 

terhadap kesiapan menikah sebesar 21,3%. 

4. Yusron, penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul “Kematangan Emosi Pada 

Mahasiswa Yang Sudah Menikah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan Yusron menunjukkan 

bahwa kematangan emosi mahasiswa yang menikah saat masa studi sudah matang 

secara emosi yang menunjukkan indikator kematangan emosi yaitu; 1) sudah 

mampu berorientasi pada tugas kuliah, 2) memiliki tujuan yang efektif dan efisien, 

3) mampu menerima kenyataan yang dihadapi dalam situasi baru, 4) memberikan 

kesempatan pada orang lain untuk membantu usaha atau tugas kuliahnya. Juga 

terdapat masalah yang dihadapi mahasiswa yang menikah saat masa studi yaitu; 1) 

kesulitan membagi waktu antara kuliah, kerja dan rumah tangga, 2) mahasiswi 

mengalami masalah kelancaran studi dikarenakan hamil, 3) masalah nafkah yang 

belum stabil dikarenakan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, 4) 

meninggalkan kegiatan kumpul-kumpul bersama teman sebaya. 

5. Sofia Halida Fatma, penelitian skripsi tahun 2015 dengan judul “Perbedaan 

Kebahagiaan Pasangan Pernikahan Dengan Persiapan Dan Tanpa Persiapan 

Pada Komunitas Young Mommy Tuban”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Sofia Halida Fatma bahwa tingkat kebahagiaan pasangan pernikahan 

tanpa persiapan pada komunitas Young Mommy Tuban terbagi dalam tiga kategori 

tingkatan, yakni tinggi, sedang dan rendah. Dari 22 subjek mayoritas tingkat 

kebahagiaan subjek berada pada kategori tinggi dengan rekuensi 45,5% (10 orang). 

Terdapat pula temuan bahwasanya berdasarkan pada hasil korelasi tiap aspek, dari 

variabel kebahagiaan menunjukkan bahwa aspek resiliensi merupakan aspek 
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pembentuk utama dari kebahagiaan pernikahan tanpa persiapan dengan kontribusi 

yang diberikan aspek resiliensi lebih besar dibandingkan aspek yang lainnya, 

sedangkan berdasarkan pada hasil korelasi tiap aspek, dari variabel persiapan 

pernikahan tanpa persiapan menunjukkan bahwa aspek persiapan pribadi 

merupakan aspek pembentuk utama dari persiapan pernikahan, dengan kontribusi 

yang diberikan aspek persiapan pribadi lebih besar dibandingkan aspek persiapan 

situasi. Kemudian berdasarkan hasil uji-t dapat diketahui bahwa yang menikah 

dengan persiapan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan 

pasangan yang menikah tanpa persiapan. 

6. Fitri Sari & Euis Sunarti, Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol. 6, No. 3, 

penelitian tahun 2013 dengan judul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan 

Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”. Penelitian ini menghasilkan bahwa terjadi 

perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesiapan menikah 

paling penting bagi laki-laki adalah kesiapan finansial dan bagi perempuan adalah 

kesiapan emosi. Usia rata-rata ideal menikah menurut laki-laki 26,3 tahun dan 

perempuan 23,9 tahun, dan usia ingin menikah pada laki-laki 26,1 tahun dan pada 

perempuan 24,2 tahun. Kesiapan menikah mempengaruhi usia menikah, dimana 

peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial menyebabkan 

penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan kesiapan usia, seksual dan 

kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap penurunan usia menikah. 

7. Rochimatul Mukarromah & Fathul Lubabin Nuqul, penelitian tahun 2012 dengan 

judul “Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada 

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa pernikahan disaat berstatus menjadi mahasiswa lebih banyak 
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berdampak negatif daripada positifnya. Secara umum terjadinya pernikahahan saat 

masa kuliah dikarenakan memiliki anggapan bahwa pernikahan adalah suatu hal 

yang pasti dan datangnya dari Tuhan, selain itu diantara subyek ada yang 

mengatakan bahwa menikah untuk menjaga nama baik diri dan keluarga juga 

sebagai bentuk kepatuhan anak perempuan pada oran tua. Hasil selanjutnya bahwa 

subyek umumnya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara pelaksanaan 

tugas kuliah dan rumah tangga, dan tak jarang rumah tangga mereka diwarnai 

dengan konflik-konflik kecil. 

8. Diah Krisnatuti & Vivi Oktaviani, Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol. 4, No. 

1, penelitian tahun 2010 dengan judul “Persepsi dan Kesiapan Menikah Pada 

Mahasiswa”. Penelitian ini menghasilkan; 1) pengetahuan tentang pernikahan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan usia, jenis kelamin dan prestasi 

akademik. 2) persepsi tentang pernikahan memiliki hubungan yang signifikan 

dengan jumlah saudara dan kebiasaan berdiskusi. 3) persepsi tentang pernikahan 

dipengaruhi oleh jumlah saudara, dan diskusi pernikahan dengan saudara dan 

pacar. 4) kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi memperoleh 

informasi tentang pernikahan. Serta 5) kesiapan menikah dipengaruhi oleh usia, 

jumlah penyakit yang diderita dan cara untuk mengelola rumah tangga. 

9. Galuhpritta Anisaningtyas & Yulianti Dwi Astuti, Jurnal Proyeksi, Vol. 6, No. 2, 

penelitian tahun 2011 dengan judul “Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1”. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa secara umum mahasiswa yang menikah di saat 

masa kuliah karena memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri untuk menikah 

muda, maka dengan keinginan yang kuat ini mendorong terbentuknya motivasi 

sehingga menimbulkan kekuatan untuk mencapai tujuan. Juga terdapat faktor-
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faktor dari luar diri, seperti adanya dukungan dan restu dari orang tua. Secara 

umum kehidupan pernikahan mahasiswa yang menikah di saat kuliah dalam 

keadaan baik meskipun mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara 

kuliah dan rumah tangga, dan kadangkala kehidupan pernikahan diwarnai dengan 

konflik-konflik kecil. 

Berdasarkan pada penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa penelitian 

mengenai menikah muda pada mahasiswa telah banyak dilakukan, namun tidak 

banyak yang mengulas mengenai hubungan antara kesiapan menikah pada usia dewasa 

awal yang berstatus mahasiswa, melainkan hanya kepada individu secara umum yang 

berada pada usia dewasa awal. 

Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada ialah 

penelitian ini mengambil mahasiswa Srata 1 (S-1) yang berada pada masa dewasa awal 

sebagai subyek penelitian serta persiapan dan kesiapan yang dilakukan mahasiswa 

tersebut sebagai obyek dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu belum ada yang 

menganalisis serta mengklasifikasikan persiapan dan keisapan yang dilakukan pada 

mahasiswa yang berada pada masa dewasa awal dan menikah pada masa studi. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang belum dilakukan pada 

penelitian terdahulu dengan menggunakan metode kualitatif agar dapat menguraikan 

fenomena menikah yang terjadi pada mahasiswa serta persiapan yang dilakukan 

mahasiswa yang menikah saat masa studi, selain itu penelitian ini juga dapat 

mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai kesiapan menikah serta persiapan 

yang harus dilakukan sebelum menikah.  


