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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan 

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan 

cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku 

pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan dan 

berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu 

manusia. (Beni Ahmad saebani, 2008: 13) 

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dua dasar tujuan. 

Yakni untuk menjaga keluarga dari kesesatan dan untuk menciptakan sebuah wadah 

yang bersih sebagai temapt lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang 

kokoh dan teratur tatanan sosialnya. (Abdulwatab kallab, 1993: 8-9) 

Perkawinan bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 

dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

psikologis, social, maupun biologis, dan seseorang yang melangsungkan 

perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. 

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan rumah tangga. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan 

oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. 
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Perkawinan adalah hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam 

maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan 

bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yag bahagia atau 

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. (UU. RI No. 1 tahun 1974, 2014: 3) 

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang tidak dilakukan di bawah 

tangan. Karena perkawinan yang memiliki sifat yang sacral dan tidak bisa 

dimanipulasikan dengan apapun. Karena dengan melakukan sebuah perkawinan, 

maka meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. 

Selain itu juga perkawinan dapat mencegah terjadinya perzinahan sehingga dapat 

tercapai ketentraman dan ketenangan jiwa manusia. (Wasman & Nuroniyah, 2011: 

37)  

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena 

didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur 

terutama di dunia remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu 

syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang 

melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan 

seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta. 

Realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan sosial yang 

timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan 

muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan salah 
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satunya adalah terjadinya pernikahan di bawah umur atau biasa disebut dengan 

pernikahan dini. 

Berdasarkan Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 

21 Juli 2020 di desa lalombonda kec. Lalonggasumeeto kab. Konawe. terdapat 

sebanyak 5 (Lima) kasus pasangan yang telah melakukan pernikahan di bawah 

umur terdiri dari 1 Pasangan yang telah Bercerai yang satunya belum bercerai tetapi 

sudah tidak tinggal serumah. dan sisanya belum bercerai tetapi ada yang akur dan 

ada juga yang tidak akur. Yang mana kasus ini terjadi sejak tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2019. Adapun Penyebab pernikahan ini disebabkan oleh faktor yang 

berbeda-beda. Namun menurut hasil Analisis Penulis faktor penyebab yang paling 

mendasar terjadinya pernikahan di bawah umur di desa lalombonda adalah 

dikarenakan Hamil Sebelum menikah. Selain itu pernikahan di bawah umur yang 

terjadi di masyarakat desa lalombonda hampir sebagian besar tidak bertahan lama 

dan berpisah begitu saja. Akibatnya anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di 

bawah umur sebagian besar tidak memperoleh hak dan nafkah dari ayah mereka. 

Tentunya hal ini tidak sejalan dengan konsep dan tujuan sebuah pernikahan yang 

mana tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah untuk menjadi keluarga yang 

sakinah, mawadah, dan warohma.  

Melihat adanya kasus pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini yang 

terjadi di Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe. Penulis 

menganggap bahwa pernikahan dini belum bisa dikatakana sebagai pernikahan yang 

ideal untuk menjaga kelangsungan Rumah tangga yang baik. mengingat apabila 
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dikaji secara teori tentu sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan diusia yang belum 

cukup matang dari segi Biologis, Psikologis serta kemampuan berfikir dan 

kemampuan dalam bertanggung jawab tentu belum bisa muncul. sehingga potensi 

keretakan Rumah tangga sangat rentan untuk terjadi dalam keluarga tersebut. Maka 

dari sini timbul pertanyaan apakah pernikahan di bawah umur memiliki pengaruh 

terhadap kelangsungan Rumah tangga. 

1.2  Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mencari 

informasi mengenai masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan 

mengangkat Judul “Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap Kelangsungan 

Rumah tangga Perspektif Maqasid AL-Syari’ah (Studi di Desa Lalombonda Kec. 

Lalonggasumeeto Kab. Konawe)”. Dengan Memfokuskan Kasus Penelitianya di 

tahun 2018 dan 2019. 

1.3  Rumusan Masalah  

Berangkat dari Latar Belakang di atas dan untuk membatasi Pokok kajian,  

maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pernikahan di bawah umur 

di Desa Lalombonda Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe ? 

2. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan rumah 

tangga Di desa Lalombonda kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe. ? 
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3. Bagaimana Pandangan Maqasid AL-Syari’ah Terhadap dampak pernikahan di 

bawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga ? 

1.4   Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah 

yang telah di sebutkan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan di 

bawah umur bagi seorang anak di desa Lalomobnda Kec. Lalonggasumeeto 

Kab. Konawe 

2. Untuk mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan 

rumah tangga di desa Lalombonda kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe. 

3. Untuk mengetahui Pandangan Maqasid AL-Syari’ah Terhadap dampak 

pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran 

bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek. sebagai 

berikut : 

1. Aspek teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu Hukum Islam khususnya 

tentang konsep Maqasid AL-Syari’ah. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan 
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masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

referensi bagi peneliti berikutnya. 

2. Aspek praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

bagi masyarakat, khususnya mengenai Dampak pernikahan di bawah umur 

terhadap kelangsungan rumah tangga perspektif Maqasid AL-Syari’ah. 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dalam judul ini 

secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana 

yang diharapkan dalam penelitian ini: 

1. Dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya “sesuatu” 

dampak itu   sendiri bisa berarti, konsekwensi sebelum dan sesudah adanya 

“sesuatu” (Suharno & Retno ningsi, h: 243) 

2. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang 

belum mencapai dewasa yang mana pada umumnya dilakukan oleh pemuda dan 

pemudi yang belum Mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu 

pernikahan. dapat dikatakan mereka belum mapan secara emosional, financial, 

serta belum siap secara fisik maupun psikis. (Koro abdi, 2020: 27) 
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3. Rumah tangga adalah adalah gambaran mengenai keadaan dan kehangatan, rasa 

aman dan cinta kasih di dalam sebuah keluarga.(Soeroso Moerti Hadiati, 2010: 

62) 

4. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau 

sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. 

(Nanang Martono, 2010) 

5. Maqasid Al-Syari’ah adalah kandungan Nilai-nilai yang menjadi tujuan 

pensyari’atan hukum. Dengan demikian, Maqasid Al-Syariah dapat diartikan 

sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum atau 

pensyariatan hukum. (Assafri Jaya, 1996: 5) 

Jadi secara Operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

Penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan dampak Pernikahan di bawah umur 

19 tahun berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 

Tentang Perkawinan. Terhadap Kelangsungan Rumah tangga, baik dampak positif 

maupun dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku pernikahan di bawah umur, 

keluarga dan terhadap masyarakat, kemudian ditinjau menurut Tinjauan Maqasid 

Al-Syari’ah. 

Berdasarkan definisi Operasional di atas penulis memandang bahwa perlu 

adanya penegasan dalam judul ini secara rinci dan jelas sehingga akan diperoleh 

gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian 

ini : 



8 
 

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak yang timbul 

terhadap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dan apakah 

dampak itu berpengaruh baik terhadap rumah tangga mereka ataukah 

berpengaruh buruk terhadap rumah tangga mereka.  

2. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui jumlah pasangan yang 

melakukan pernikahan di bawah umur di desa lalombonda di tahun 2018 dan 

2019 sehingga dapat dengan mudah melakukan wawancara dengan para pelaku 

dalam hal ini pasangan yang menikah di bawah umur guna mengetahui dampak 

yang dirasakan dari masing-masing pasangan yang menikah di bawah umur 

3. Dalam penelitian ini selain untuk mengetahui jumah pasangan yang menikah di 

bawah umur tahun 2018 dan 2019 di desa lalombonda beserta dampak yang 

dirasakan. Peneliti pula ingin mengetahui tinjauan Maqasid Al-Syari’ah 

Terhadap dampak yang dirasakan pasangan yang menikah di bawah umur. 

Sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal yang sesuai dengan syariat dan hal-

hal yang tidak sesuai dengan syariat. 

 

 

 

 


