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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nikah diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung 

maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata 

nakaha atau zawaj.1 Perkawinan  bagi  manusia  merupakan  hal  yang  

penting, karena dengan sebuah  perkawinan  seseorang  akan  memperoleh  

keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara 

sosial.  

Batas usia dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, 

karena dalam pernikahan dibutuhkan kematangan mental dan kematangan 

fisik. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatkan perceraian 

seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Sutrapaty mengatakan, 

pernikahan yang dilakukan sebelum usia 21 tahun memang rentan 

perceraian. "Memang benar pernikahan usia dini menjadi salah satu 

penyebab perceraian. Kami selalu menekankan bahwa menikah harus 

terencana, bukan karena bencana," ujar Surya kepada Republika.2  

Kompilasi Hukum Islam mengatur batas minimal usia 

diperbolehkannya untuk menikah. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi 

 
1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005),  h 74 
2 “Pernikahan Dini Rentan Perceraian.”Republika.co.id (Kamis 06 Okt 2016) 
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Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang 

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 

tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 

calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menurut ketentuan di 

dalam Pasal 15 ini, secara jelas KHI telah membatasi umur calon 

mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-Undang yang 

berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 angka (1).3  

Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui alasan pemohon dalam uji 

materi Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait 

batasan usia perkawinan anak yang menimbulkan diskriminasi. Namun 

dalam putusannya MK hanya mengabulkan sebagian permohonan yang 

diajukan para pomohon. Salah satu yang dikabulkan yaitu, MK meminta 

DPR untuk merevisi batas usia menikah yang diatur dalam undang-undang 

No.1 tahun 1974. MK menilai bahwa UU tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945 dan UU perlindungan anak. Dalam UU perlindungan anak 

menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 

tahun. Salah satu alasan MK mengabulkan permohonan tersebut 

dikarenakan semakain meningkatnya usia perkawinan anak dengan angka 

perkawinan diatas 10 persen merata diseluruh provinsi. Dan diatas 25 

persen ada di 23 provinsi.4 

 
3 Kompilasi Hukum Islam, (permata pers), 77 
4 “MK aturan batas usia perkawinan perlu di revisi” Kompas.com (13 desember 2018) 
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Ketentuan batas umur tersebut, didasarkan pada kemaslahatan 

rumah tangga calon kedua mempelai.5 Adanya batasan usia tersebut, 

diharapkan kematangan kedua mempelai bisa tercapai dalam menjalankan 

rumah tangganya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur 

perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehinnga tujuan 

dari pernikahan dapat telaksana dengan baik.6  Namun belakangan ini 

banyak penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan 

pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Meskipun telah ditetapkan 

batasan umur minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Terhadap 

penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar 

berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan 

Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang 

belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri  yang belum berumur 

16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 

Dari empat kabupaten yang ada di Pulau garam Madura. 

Kabupaten Sumenep berada diposisi kedua untuk masalah pernikahan usia 

dini. Terbukti dengan angka permohonan dispensasi nikah yang cukup 

tinggi, seperti yang disampaikan Ketua Pengadilan Agama Subhan Fauzi, 

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur 

mencapai 55 perkara. Padaha tahun 2017 fenomena ini mencapai 43 

 
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,cet. VI (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 

2003),hlm. 76. 
6 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. IV, (Jakarta: 

Kencana, 2014),hlm.11. 
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perkara, sedangkan tahun 2018 hingga bulan April sebanyak 12 perkara. 

Banyaknya pemohonan pernikahan dini hingga 55 perkara disebutnya 

akibat pergaulan bebas di kalangan remaja. Hal itu berimbas pada 

tingginya angka pernikahan dini.7 

Di Sumenep sendiri ada dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan 

Agama Sumenep sebagai Pengadilan  kelas I A dan Pengadilan Agama 

Kangean kelas II B. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 

Tahun 1993 Pengadilan Agama Kangean diklasifikasikan sebagai 

Pengadilan Agama kelas II b, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan  

Menteri Agama  R I Nomor : 589/I tanggal 14 Oktober 1999, Pengadilan 

Agama Kangean berubah menjadi kelas II. Dengan demikian di Kabupaten 

Sumenep terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama 

Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean.8 

Pulau Sepangkur Besar  adalah salah satu Pulau  kecil di Desa 

Sabuntan, kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pulau 

ini berada tepat di sebelah barat Pulau Saur, sebelah selatan Pulau Paleat, 

dan sebelah timur Pulau Sabuntan. Penduduk di Pulau ini rata rata bekerja 

sebagai nelayan, petani, dan ibu rumah tangga. Yang wilayah Yuridiksinya 

berada dibawah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean. Memiliki 

angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. . Dari data tahun 2013-2014 
 

7 Eriec Dieda, “pemohon-pernikahan-dini-di-pa-sumenep-mencapai-55-perkara,” diakses 

pada taggal 02 oktober 2018, https://nusantaranews.co/pemohon-pernikahan-dini-di-pa-sumenep-

mencapai-55-perkara/ 
8 Website Resmi Pengadilan Agama Kangean. http://pa-kangean.go.id 
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yang melakukan pernikahan dini mencapai 17%. Di tahun 2014-2015 

mengalami peningkatan 5% jika di total dari tahun 2013-2015 menjadi 

22%. Pada tahun 2015-2016 juga mengalami kenaikan 3% meskipun tidak 

sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi setiap tahunnya tetap tetap 

mengalami kenaikan.9  

Meningkatnya angka pernikahan usia dini di Pula Sepangkur Besar 

menjadi keresahan bagi masyarakat. Karena itu, peran tokoh masyarakat 

sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka pernikan usia dini. Dan 

diharapkan mampu mengarahkan masyarakat untuk taat dan patuh kepada 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang No. 1 tahun 

1974 yang mengatur tentang batasan minimal seorang diperbolehkan 

untuk melangsungkan pernikahan.  

Di Madura khususnya masyarakat Pulau Sepangkur Besar 

memposisikan seorang Ustad dan Kiai central figure. Yaitu ia yang 

memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang dalam, dan tindak 

tanduk serta tutur kata yang lembut dan selalu mengajak pada kebaikan. 

Ustad dan Kiai mempunyai beberapa peranan penting dalam kehidupan 

sosial masyarakat, antara lain yakni sebagai pemuka agama, pelayan sosial 

dan politik. Sebagai pemuka agama kyai bertindak sebagai pemimpin 

ibadah (sholat, doa, zakat, puasa), dan pemberi fatwa keagamaan. Sebagai 

pelayan sosial ia dijadikan sebagai makelar budaya, juga sebagai tempat 

 
9 Dakwah Mujid, dampak pernikahan usia dini di kepulauan Sepangkur Besar,(Skripsi-

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,2018 
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bertanya pengikutnya untuk meminta nasihat, minta penyembuhan dan 

sebagai orang yang dituakan. Dalam politik, ia akan memainkan peran 

yang terkait kepentingan umum ke berbagai saluran politik baik secara 

langsung maupun tidak langsung.10 

Kedudukan Ustad dan Kyai bagi masyarakat Madura merupakan 

hal sentral dalam panutan bukan hanya dalam aspek keagamaan, tetapi 

meliputi berbagai aspek terkait kehidupan sosial lainnya. Dalam 

kehidupan bermasyarakat serta kedudukannya sebagai seorang Kyai dan 

Ustad memiliki peran sebagai alat penyaring atas arus informasi yang 

masuk ke lingkungan masyarakat, menularkan apa yang dianggap berguna 

dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka. Namun peranan 

penyaring itu akan macet, manakala arus informasi yang masuk begitu 

deras dan tidak mungkin lagi disaring oleh sang Kyai.11  

Dalam tatanan pola kehidupan di pondok pesantren Kyai dan Ustad 

merupakan sosok pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal penasehat, 

pengasuhan dan kepengurusan. Hal tersebut mengimplementasikan pada 

kehidupan masyarakat di luar ruang lingkup pondok pesantren. Ketika 

masyarakat Madura mengalami situasi situasi tertentu dalam urusannya 

diluar aspek keagamaan, maka Kyai ataupun Ustad menjadi tujuan untuk 

berkonsultasi dalam menemukan solusi. Tindakan selanjutnya dari 

 
10 Aziz Muslim Fauzi, “Masyarakat Madura Yang Patuh Kepada Figur Ghuru dan Kyai.” 

Makalah tugas akhir, Uniersitas Gadjah Mada, 2015. 
11 Geertz, Clifford. 1981.Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.(Jakarta 

PT.DuniaPustaka Jaya). 
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seseroang yang berkonsultasi akan mengikuti perkataan yang diucapkan 

oleh seorang Kyai. Tetapi jikalau sang Kyai mengatakan terserah, maka 

tindakan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak yang berkonsultasi.  

Melihat peran tokoh masyarakat Madura khusunya di Pulau 

Sepangkur Besar dari latar belakang diatas. Tokoh masyarakat memiliki 

peran yang begitu penting disetiap lini kehidupan bermasyarakat baik dari 

segi kehidupan beragama, sosial dan politik. Serta beberapa penjelasan 

tentang peran tokoh masyarakat Madura diatas membuat penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam tentang Pernikahan Usia Dini Menurut 

Pandangan Tokoh Masyarakat Pulau Sepangkur Besar Madura 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan pernikahan usia dini yang terjadi di 

Pulau Sepangkur Besar? 

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Pulau Sepangkur Besar 

tentang pernikahan usia dini? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pekembangan  pernikahan usia dini di 

Pulau Sepangkur Besar. 
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b. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Pulau 

Sepangkur Besar terkait pernikahan usia dini. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis; 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam memperkaya 

pengetahuan penulis dan masyarakat pada umum dalam 

bidang pernikahan usia dini, serta dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam penetapan boleh atau tidaknya 

melakukan pernikahan usia dini di Pulau Sepangkur 

Besar, Madura. 

b. Secara praktis 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memenuhi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 

Serta diharapkan mampu menjadi solusi dikalangan 

masyarakat yang  berbeda pendapat tentang bolehnya  

pernikahan usia dini. 

D. Kajian Terdahulu 

Bagi penulis sangat penting untuk memberikan pemaparan terkait 

kajian terdahulu yang serupa, agar hal tersebut dapat membantu 

memperjelas kajian sebelumnya, Dan memperjelas kembali bahwa 
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penelitian ini memili perbedaan.adapun beberapa penelitian terdahula yang 

serupa diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Masykuri tentang “Pandangan 

Tokoh PERSIS Terhadap Batasan Usia Menikah Yang ditetapkan Oleh 

Undang-Undang Dalam Persspektif Hukum Islam”12 

Skripsi yang ditilis oleh Mujid Dakwah yang berjudul “ Dampak 

Pernikahan Usia dini di Kepulauan Sepangkur Besar Tahun 2016”13  

dari kedua penelitian terdahulu diatas, penelitian yang sedang 

penulis lakulan memiliki perbedaan. Skripsi yang pertama, obyek yang 

diteliti oleh saudara penulis skripsi pertama adalah tokoh PERSIS,serta 

pembahasan dalam skripsi pertama membahas tentang batasan usia 

menikah yang ditetapkan undang-undang sedangkan obyek yang diteliti 

oleh penulis saat ini adalah tokoh masyarakat Pulau Sepangkur Besar. 

Serta membahas pandangan tokoh masyarakat Pulau Sepangkur Besar 

tentang pernikahan usia dini. Sehingga skripsi pertama dengan yang 

penulis lakukan saat ini tidak memiliki kesamaan baik dari obyek maupun 

pembahasan. Skripsi yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

yang terjadi akibat pernikahan usia dini, Sedangkan yang diteliti penulis 

lebih focus kepada pandangan tokoh masyarakat Pulau Sepangkur Besar 

tentang pernikahan usia dini. Meskipun pada dasarnya tempat penelitian 

 
12 Masykuri, Yasir, “Pandangan Tokoh PERSIS Terhadap Batasan Usia Menikah Yang 

ditetapkan Oleh Undang-Undang Dalam Persspektif Hukum Islam” Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, 2017 
13 Dakwah, Mujid, “Dampak Pernikahan Usia dini di Kepulauan Sepangkur Besar Tahun 

2016” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018 
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saudara Mujid Dakwah dan penulis memiliki kesamaan, tetapi tidak 

bermaksud mengulang penilitian tersebut.  

Skripsi yang ditulis oleh Asyharul Mu’ala tentang “Batas Usia 

Minimal Menikah Prespektif Muhammadiyah dan NU” dimana dalam 

skripsi ini lebih menekan kan kepada pandangan dua organisasi yang 

berbeda dalam menentukan keputusan-keputusan melalui lembaga fatwa. 

Dimana Muhammadiyah lebih setuju dengan ketentuan Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 dan KHI. Sedang NU menggunakan dalil pernikahan 

Aisyah sebagai landasan bolehnya menikah tanpa harus menunggu sampai 

umur 16 dan 19 tahun.14 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah dan cara mencari, menggali data, 

merumuskan, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam 

penelitian.15  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2008) pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran gejala sentarl dan 

untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai 

partisipan dalam hal ini tokoh masyarakat dengan mengajukan 

 
14 Asyharul Muala, “Batas Usia Minimal Menikah Perspektif Muhamadiyah dan NU” 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012) 
15 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016),14  
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pertanyaaan umum dan luas.16 yang pengolahan datanya 

berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara tentang 

pernikahan dini dengan para tokoh dan kemudian dipadukan 

dengan data yang diproleh dari literature atau buku buku yang 

diproleh dari kepustakaan. 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Jhon Creswell (1996) ada lima jenis penelitian 

kualitatif salah satunya yaitu studi kasus menurutnya studi kasusu 

adalah suatu eksplorasi dari sistem yang terkait atau kasus. Suatu 

kasus yang menarik diteliti karena corak khas kasus tersebut yang 

memiliki arti pada orang lain minimal bagi penulis.17 Atau  yuridis 

sosiologis, yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Serta melihat realita yang terjadi dengan 

cara terjun langsung ke masyarakat Pulau Sepangkur Besar untuk 

memproleh data yang diinginkan tentang pandangan tokoh 

masyarakat Pulau Sepangkur Besar tentang pernikahn dini. 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah, data yang diproleh atau 

dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber 

 
16 Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7 
17 Ibid.,49 
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datanya. Yang dalam hal ini adalah tokoh masyarakat Pulau 

Sepangkur Besar. Serta mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait pernikahan usia dini (kuesioner). 

b. Dara Sekunder 

Data sekunder adalah, sebagai pendukung atau 

pelengkap data primer. Data ini diproleh atau dikumpulkan 

melalaui buku-buku, KHI, UU. Yang datanya masih 

relevan untuk digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

menyusun skripsi ini yaitu; 

a. Interview 

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog 

yang dilakukan pewawancara untuk memproleh impormasi 

dengan nara sumber dalam Tanya jawab18 dalam hal ini 

tanya jawab dengan tokoh masyarakat Pulau Sepangkur 

Besar. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

dimana peneliti melakukan pengamatan yang mendalam 

tentang obyek yang diteliti yaitu tentang pandangan tokoh 

 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:PT.Adi Mahasatya,2002),132 
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masayarakat Pulau Sepangkur Besar tentang pernikahan 

usia dini. 

c. Studi Literatur 

Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan 

informasi atau keterangan yang ada hubungan nya dengan 

bahasan yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data melalui telaah buku-buku, 

skripsi, jurnal, dan peraturan undang-undang. 

5. Teknik Analis Data 

Teknik analis data yang digunakan oeleh penulis adalah; 

a. Metode Diskriptif Analitis, yaitu teknik yang diawali 

dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil 

pebelitian yang diproleh peneliti dari lapangan dengan 

perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Teknik pola Deduktif, yaitu pola berfikir yang digunakan 

dalam penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah 

diambil dari pengertian umum yang bersumber dari tokoh 

masyarakat Pulau Sepangkur Besar tentang pernikahan usia 

dini. 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah 

penelitan yang dilakukan penulis benar-benar penelitian ilmiah 
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sekaligus untuk menguji data yang diproleh. Adapaun cara untuk 

menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara berikut: 

 

a. Perpanjangan pengamatan 

Pengamatan lanjutan berarti penulis kembali lagi ke 

lapangan untuk melakukan wawancara dengan sumber data 

yang ditemui maupun sumber data yang baru. 

b. Objektivitas  

Penelitian bisa disebut objektif apabila hasil 

penelitian disepakati oleh banyak orang. Karena itu dalam 

penelitian kualitatif penulis berusaha sebisa mungkin 

menghindari subyektifitas.19 

Terbukti dari hasil analis penulis tidak ada satupun 

yang memihak pada salah satu pihak. Yang dilakukan 

penulis hanya memaparkan hasil penelitian terkait 

pandangan masing-masing tokoh tentang pernikahan usia 

dini. 

F. Sitematika Pembahasan 

Untuk menata dan membagi pembahasan-pembahasan yang ada di 

dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika pembahan agar penulisan 

skripsi menjadi terarah. Dalam skripsi ini penulis membaginya menjadi 4 

BAB yaitu; 

 
19 Raco, Metode Penelitian Kualitatif. 138 
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Bab Pertama, merupakan Bab pendahuluan yang menjelaskan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang pernikahan dan 

dasar Hukumnya, serta pernikahan usia dini menurut Undang-undang dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peran tokoh masyarakat di Pulau 

Sepangkur Besar Madura.  

Bab ketiga, menjelaskan tentang gamabaran umum tentang Pulau 

Sepangkur Besar, profil informan tokoh masyarakat Pulau Sepangkur 

Besar Madura, perkembangan pernikahan usia dini di Pulau Sepangkur 

Besar Madura, pandangan tokoh masyrakat Pulau Sepangkur Besar 

tentang pernikahan usia dini, dan analisis hasil penelitian. 

Bab Keempat, yakni kesimpulan, yang menjawab rumusan 

masalah secara singkat yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-

saran. 

 

 

 

 

 


