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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak pulau serta keragaman 

karakteristik, selain itu Indonesia juga merupakan Negara hukum, dimana didalamnya 

melekat peaturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap warga Negara. Indonesiapun 

mengatur mengenai perkawinan dimana setiap warga negara harus mentaati Hukum tersebut 

apabila melakukan perkawinan seperti syarat-syarat terjadinya perkawinan  dan hal tersebut 

sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah 

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga 

yang damai dan teratur (Mawardi, 1984:1). 

Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai 

laki-laki dan satu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian mana 

terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri dan diikuti oleh suatu kabul oleh 

bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi (Komariah, 2008:40).  

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) bertujuan mengatur 

pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga guna 
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terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai(Prodjohamidjojo, 2011:1). 

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan 

masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga 

kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Menurut Soemiyati :kalau seseorang 

laki-laki dan perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling 

berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan 

hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan 

mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. 

Akan tetapi bila pernikahan itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat yaitu pada 

saat anak yang masih harus mendapatkan pendidikan yang layak tentulah tidak baik. Karena 

memang masa depan anak tidak terarah jika harus menikah pada saat umurnya terlampau dini 

untuk menjalin suatu ikatan sakral yaitu pernikahan. Selain masa depan dari si anak tidak 

terarah, dalam pernikahanpun diperlukan adanya kematangan pikir dari kedua belah pihak, 

karena dalam menjalin suatu hubungan yang terikat seperti perkawinan sangatlah penting. 

Dalam menjalin hubungan pernikahan banyak sekali perbedaan yang akan dirasakan, seperti 

saat seseorang belum menikah tentu dia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap orang 

lain, akan tetapi setelah terciptanya suatu ikatan (pernikahan) maka antara kedua belah pihak 

saling menyadari hak dan kewajibanya sebagai suami-isteri.  

Undang-Undang sudah mengatur tentang pernikahan, dimana batas minimal 

terjadinya perkawinan seseorang adalah berusia 19 Tahun untuk yang laki-laki dan 16 Tahun 

untuk perempuan.Kenyataannya Indonesia yang jumlah penduduknya sangat padat ini 

ternyata masih banyak sekali kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi, dan biasanya 
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seringkali ditemukan kota/didaerah-daerah kecil. Kebanyakan mereka yang menikah dini 

yaitu mereka yang beranggapan bahwa pendidikan itu bukanlah hal penting untuk saat ini, 

karena memang dirasa bahwa biaya sekolah yang mahal dan setelah luluspun mereka tidak 

tahu harus berbuat apa untuk ijazah yang diperolehnya selain menjadi pengangguran.  

Adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah juga ternyata belum dapat 

menuntaskan permasalahan tingginya angka anak putus sekolah. Walaupun program wajib 

belajar 9 tahun yang diaplikasikan dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

berdampak positif seperti dalam penelitian Balitbang Depdiknas tahun 2007 bahwa BOS 

dapat menurunkan angka putus sekolah dari 0,6% menjadi 0,4%. Ini membuktikan bahwa 

faktor ekonomi bukan faktor satu-satunya yang mempengaruhi anak putus sekolah.  

Selain itu pandangan sosiokultural keluarga dan masyarakat tentang penting atau 

tidaknya sekolah kerap kali menentukan keberlangsungan nasib siswa dalam melanjutkan 

pendidikan. Di beberapa wilayah masih ditemukan adanya anggapan bahwa perempuan 

sebaiknya tidak bersekolah terlalu tinggi. Dari angka statistik tahun 2006, hal ini dibuktikan 

oleh angka partisipasi sekolah di kelompok usia di atas 16 tahun. Pada kelompok usia ini 

persentase siswa laki-laki yang bersekolah lebih banyak daripada siswa perempuan. Hal itu 

menampakkan preferensi keluarga untuk bersekolah lebih tinggi cenderung diberikan untuk 

anggota keluarga laki-laki. 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, menurut asumsi saya masih 

banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah, seperti faktor broken home, 

salah pergaulan, atau faktor bullying mempengaruhi anak putus sekolah, dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas,peneliti ingin melakukan penelitian tentang 
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“Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau dari 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974” Di Desa Parangina Kec.Sape Kabupaten Bima (NTB). 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dalam 

pengkajiannya ini selanjutnya akan dikemukakan beberapa rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa parangina Kec.Sape Kab.Bima (NTB) terhadap 

adanya pernikahan dibawah umur? 

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa 

Parangina Kec.Sape Kab.Bima NTB? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa parangina Kec.Sape Kab.Bima NTB 

terhadap adanya pernikahan dibawah umur. 

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Parangina 

Kec.Sape Kab.Bima NTB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari paparan tujuan penelitian di atas, manfaat yang di peroleh adalah sebagai berikut : 

 Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai makna 

perkawinan khususnya perkawinan dibawah umur untuk para remaja Indonesia. 

 Secara Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberimanfaat : 

1. Bagi masyarakat Indonesia penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik agar 

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bima lebih mengetahui makna 

perkawinan secara mendalam. 

2. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru 

tentang makna perkawinan serta syarat-syarat terjadinya perkawinan. 

3. Bagi institusi terkait dapat dijadikan acuan untuk mendidik generasi muda menjadi 

lebih baik, serta menyadari setiap hak harus diimbangi dengan tanggung jawab. 

4. Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun penelitian. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah presepsi ataupun cakupan masalah yang melebar dalam 

penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Desa Parangina Kec.Sape Kab.Bima Propinsi 

Nusa Tenggara Barat, adapun yang menjadi sumber data terkait dengan meneliti kepada 

masyarakat Desa Parangina, pegawai/staf-staf kantor desa parangina, Kantor Urusan Agama 

serta ibu-bapak yang menikah dibawah umur (pernikahan Dini). 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi, maka perlu diberikan 

penegasan istilah sebagai berikut : 
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1. Persepsi 

Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, 

mengenali, dan menafsirkan informasi sensorik guna memeberikan gambaran dan 

pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang 

merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya 

penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang 

memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang 

suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh 

pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi 

kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran..  

2. Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan dari jumlah orang dalam suatu tempat 

tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di 

dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial. 

3. Perkawinan dibawah umur 

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam 

Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa  perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan 

sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dibawah umur yaitu seorang atau dua 

orang yang melakukan perkawinan pada saat umurnya belum cukup untuk melakukan 

perkawinan. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_suara
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_suara
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4. Undang-Undang Republik No.1 Tahun 1974 

(Hadikusuma, 1990:4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan yang disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia 

Jendral TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga 

diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jendral TNI 

Sudarmon, S. H., serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 

No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia 

No. 3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang 

dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajibab suami-isteri, harta benda 

dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.  

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tersebut pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan UU No. 1-1974. PP No. 9-1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara 

tahun 1975 No. 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3050, PP 

No. 9-1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, 

Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, 

Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristeri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana 

dan Penutup. 


