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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Kondisi remaja yang mengalami pubertas/kematangan seksual 

semakin dini (faktor internal), dan aksesibilitas terhadap sosial media yang 

mudah diakses, bahkan menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari terdapat 

pengaruh negatif maupun pengaruh positif sesuai dengan langkah yang 

diambil pengguna sosial media. Selain itu, dunia maya yang pengaruhnya 

setiap saat siap menghampiri, memberikan pengaruh negatif terhadap 

kematangan seksual anak. Peran teman sebaya juga sangat berpengaruh 

terhadap pergaulan remaja pada saat ini.
1
 Sehingga, menjadikan remaja rentan 

terhadap perilaku seksual beresiko dan berujung pada kehamilan diluar nikah, 

terinveksi penyakit menular (HIV). Di Indonesia masih terdapat satu dari 

sembilan perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, dari jumlah 

62.558.408 keluarga di Indonesia yang dikepalai oleh 2,66% laki-laki berusia 

di bawah 19 tahun.
2
 

Pada cakupan pembangunan manusia berkelanjutan, pembinaan atau 

bimbingan yang diberikan kepada remaja sangat penting.  Karena remaja 

adalah individu yang menjadi calon penduduk usia produktif, sehingga suatu 

saat nanti akan menjadi subjek/pelaku pembangunan. Maka dari itu perlu 
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adanya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Persiapan dalam 

berkeluarga merupakan salah satu kunci awal demi terbangunnya kualitas 

keluarga dan ketahanan keluarga yang berkualitas, sehingga dimasa yang 

akan datang juga mampu melahirkan generasi yang berkualitas.
3
 Namun, 

kondisi remaja pada saat ini perlu menjadi sorotan bagi orangtua sebagai 

pendidik utama didalam masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada 

anak mengenai pergaulan maupun penggunaan media yang dipergunakan 

sebagai alat penunjang kebutuhan sehari-hari.  

Apabila ditinjau dari segi penjelasan, pernikahan merupakan sebuah 

syarat yang telah ditetapkan atau menyatukan kedua insan antara laki-laki dan 

perempuan dalam sebuah ikatan untuk menjadi sah secara agama maupun 

Negara, sehingga hubungan diantara keduanya tidak dianggap zina. Dengan 

kata lain proses pertemuan antara calon mempelai yang kedepannya akan 

tinggal bersama dalam satu atap untuk memenuhi kebutuhan bersifat biologis, 

psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya, untuk menjalani kehidupan 

bersama, baik dalam lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. 

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang harus dipenuhi kewajibannya baik 

oleh suami sebagai kepala rumah tangga, maupun istri sebagai pengurus 

rumah tangga. Ikrar janji yang diucapkan adalah bukti dari sebuah komitmen 

untuk hidup selamnya, dan saling melengkapi dari kekurangan maupun 

kelebihan yang dimiliki diantara keduanya agar tercipta keluarga sejahtera. 
4
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Mengacu pada kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) 

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, perkara yang tercatat sebanyak 2.618 

kasus mulai tahun 2017-2018. Sementara perkara yang diputuskan sebanyak 

2. 566 kasus.
5
 Kasus yang tercatat diantaranya pengesahan anak terdapat 2 

kasus, pewalian terdapat 4 perkara, pembatalan perkawinan terdapat 1 

perkara. Dari catatan tersebut cerai gugat sebanyak 1.277 perkara masuk dan 

terdapat 1.068 sudah diputus.  

Apabila diklasifikasikan menurut kasusnya yakni sebanyak 582 untuk 

cerai talak dan perkara putus sebanyak 452. Ditinjau dari awal tahun 2019 

terhitung hingga bulan Mei, data perkara yang masuk sebanyak 534 untuk 

cerai gugat dan sejumlah 240 perkara untuk cerai talak.
6
 Sehingga apabila 

ditinjau dari segi kesiapan, tingkat pemahaman mengenai kesiapan dalam 

berkeluarga masih kurang. Dilihat dari tingkat stress yang dialami pasangan 

yang menikah muda juga menjadi penyebab perceraian pada pasangan yang 

masih menjalani kehidupan berkeluarga dalam kurun waktu kurang lebih 3 

tahun. Posisi mereka yang menjadi single mother harus membagi tugas untuk 

bekerja selain harus mengurus anak. Padahal usia anak tersebut, rata-rata 

masih membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya dan kasih sayang 

seutuhnya.  
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Ditinjau dari fungsi pernikahan yang pertama sebagai fungsi 

reproduksi yakni dalam setiap keluarga mempunyai keinginan untuk memiliki 

keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan 

dalam keluarga tersebut.
7
 Dalam sebuah keluarga, sebagai pasangan suami 

istri harus mampu membangun sosialisasi dalam keluarga terutama bagi 

keluarga yang memiliki anak diusia remaja untuk memperkenalkan anaknya 

terkait dengan kesehatan reproduksi, dampak pergaulan bebas, serta norma-

norma yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini, sebagai kewajiban orangtua 

sebagai lembaga pertama dan utama didalam masyarakat. Orangtua sebagai 

sosok pelindung harus mampu memberikan perlindungan kepada anak agar 

anak merasa aman dan mendapat perhatian khusus dari orangtua. 
8
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Riska Afriani menyebutkan 

bahwa angka perkawinan usia dini yakni umur 15-19 tahun masih tergolong 

tinggi, sekitar 46,7%, dan di usia 10-14 tahun mencapai 5%. Hal tersebut 

disebabkan oleh pola komunikasi dan pemberian informasi dari orangtua 

kepada anaknya mengenai kesehatan reproduksi sebanyak 51 responden. 

Sehingga peristiwa tersebut berkaitan dengan perilaku remaja dalam 

memutuskan dan melakukan pernikahan. Sehingga dampak yang akan terjadi 

yakni dapat membahayakan keselamatan ibu dan anak dikarenakan usia 
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menikah yang masih sangat muda dan didukung oleh kondisi biologis yang 

masih belum matang.
9
 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Fadilah 

Adityaning menyebutkan bahwa tingkat kesiapan ibu dalam mendidik anak 

masih belum siap secara mental, psikologis, maupun dari segi pendidikan 

yang diperoleh calon orangtua. Dari hasil penelitian yang diperoleh sampel 

sebanyak 50 responden yang berusia 15-20 tahun terdapat 38 persen wanita 

menikah diusia muda dikarenakan kehamilan diluar nikah. Sehingga dampak 

yang diperoleh mulai dari faktor ekonomi yakni angka pengangguran 

sejumlah 18%, putus sekolah akibat hamil diluar nikah sejumlah 6%, resiko 

akibat kehamilan berjumlah 10%, dan dampak psikologis karena belum 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sebanyak 12%. 
10

 

Apabila ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Wati 

Nurbaena, menyebutkan bahwa tingkat pernikahan di usia dini yang paling 

signifikan disebabkan oleh faktor ekonomi yakni sejumlah 47,5%. Faktor 

ekonomi keluarga yang mendorong remaja melakukan pernikahan di usia 

dini. Sehingga dampak yang ditimbulkan yakni sering terjadi perselisihan 

disebabkan oleh tingkat kematangan emosional seorang ibu. Berakibat juga 

pada rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ anak sampai pada gangguan pada 

proses perkembangan anak.
11
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Beberapa dampak yang terjadi ketika seseorang menikah di usia muda 

adalah terjadinya cerai di usia muda, tingkat kekerasan dalam rumah tangga 

menjadi semakin besar karena perselisihan dalam keluarga, kematangan 

emosional seorang ibu yang berdampak pada proses perkembangan anak, dan 

resiko kematian pada calon ibu yang hamil terlalu muda. 

Pemberian teknik homeroom pada remaja bertujuan untuk 

memberikan pandangan maupun pengetahuan terkait pentingnya dalam 

memilih pasangan ataupun dalam mempersiapkan pernikahan. Selain 

pembelajaran secara formal yang sudah diperoleh di Pondok Pesantren, 

peneliti ingin menggali sejauh mana pemahaman kesiapan menikah yang 

dimiliki oleh masing-masing santriwati. Dalam pengambilan teknik ini, 

peneliti mengambil dari layanan bimbingan kelompok yang diartikan sebagai 

proses bimbingan yang dilakukan dalam situasi kelompok. Pendekatan dalam 

teknik homeroom bersifat preventif, yakni berkaitan langsung dengan anggota 

kelompok dalam mendapatkan informasi, orientasi, pada masalah-masalah 

baru, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan pengumpulan data 

dalam hal perencanaan pendidikan dimasa yang akan datang. 
12

 

Teknik homeroom yang dipilih untuk rencana pemberian bimbingan 

kelompok pada remaja di Pondok Pesantren Nailul Ulum Desa Bendoagung. 

Alasan peneliti menggunakan teknik homeroom yakni agar terbangun suasana 

yang hangat, sehingga anggota kelompok mampu terbuka dalam 

menyampaikan permasalahan, sekaligus dalam merumuskan tujuan bersama. 
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Selain itu, pada teknik ini bersetting seperti diskusi keluarga,  sehingga pada 

saat kegiatan berlangsung anggota kelompok merasa nyaman dan tetap fokus 

pada layanan yang diberikan.  

Dari fenomena pernikahan dini, dan cerai di usia muda baru menikah, 

hal ini juga berkaitan dengan stress pengasuhan yang dialami oleh seorang 

ibu, dengan dilator belakangi kurang adanya pemahaman terkait kesiapan 

menikah. Selain itu, perselisihan yang dialami dalam sebuah keluarga 

memiliki dampak terhadap perceraian di usia muda. Pemberian bimbingan 

pranikah kepada santriwati yang ada di Pondok Pesantren yakni, dengan 

harapan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam hal pengasuhan 

anak, merawat suami, berbagi tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan 

melayani suami.  

Bimbingan kelompok pranikah merupakan salah satu layanan yang 

diberikan khususnya pada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan 

pernikahan, karena dalam sebuah pernikahan merupakan ikatan yang didasari 

konsekuensi dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yakni mengenai 

pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi sebuah pondasi untuk mengukur 

seberapa kuatnya bahan atau materiil yang dibangun oleh pasangan suami-

istri.
13

 

B. Rumusan Masalah  
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1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Kesiapan Menikah Pada Remaja di 

Pondok Pesantren Nailul Ulum Desa Bendoagung Sebelum Dilakukan 

Bimbingan Kelompok Pranikah? 

2. Bagaimana Efektivitas Teknik Homeroom Terhadap Kesiapan Menikah 

Pada Remaja Setelah Adanya Bimbingan Kelompok Pranikah? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan tersebut, maka 

pokok tujuan dari pendekatan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Pemahaman Kesiapan Menikah 

Pada   Remaja di Pondok Pesantren “Nailul Ullum” Desa Bendoagung 

Sebelum Dilakukan Bimbingan Kelompok Pranikah. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Teknik Homeroom Terhadap 

Pemahaman Kesiapan Menikah Pada Remaja Setelah Adanya Bimbingan 

Kelompok Pranikah. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi bagi kajian ilmu Bimbingan dan Konseling 

Islam dalam layanan Konseling, terutama dalam pemberian layanan 

Konseling Keluarga, yang didalamnya juga membahas Konseling 

Pranikah. 

b. Dapat dijadikan refrensi bagi peneliti di masa mendatang yang 

berminat mengkaji tentang Konseling Perkawinan, karena tidak hanya 

berbasis kajian mengenai Konselor Pendidikan, akan tetapi lebih 

berbasis pada Konselor Sosial. 
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c. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

sumbangan pemikiran kepada remaja, khususnya mengenai kesiapan 

sebelum menikah, serta kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah. 

Sehingga dalam membangun keluarga atau pondasi yang kuat dalam 

sebuah keluarga dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan 

istri untuk saling memahami dan siap dari segi mental dalam 

memberikan pengasuhan bagi calon keluarga.  

a. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau 

pemahaman bagi mahasiswa terkait kesiapan sebelum menikah 

khususnya mengenai kesiapan sebelum menikah, serta kiat-kiat dalam 

membangun keluarga sakinah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan reverensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

mahasiswa IAIN Tulungagung.  

b. Bagi Dosen  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi dosen mengenai keefektifan penerapan teknik 

homeroom dalam meningkatkan pemahaman kesiapan menikah pada 

remaja. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

memperbaiki maupun memberikan gambaran mengenai kiat-kiat 

dalam membangun keluarga sakinah.  

c. Bagi IAIN Tulungagung 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan reverensi serta 

dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman 

mengenai kesiapan menikah utamanya bagi mahasiswa IAIN 

Tulungagung yang belum menikah.  

d. Bagi Peneliti 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

mahasiswa pada saat terjun di masyarakat, sehingga dapat 

memberikan pengalaman baru dan menambah wawasan dalam 

mempraktikan ilmu dan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.  

e. Bagi Konselor  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan serta pengalaman mengenai teori dan praktik mengenai 

layanan Bimbingan Konseling yang di aplikasikan langsung di 

masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai kesiapan dalam 

menikah.  

f. Bagi Pondok Pesantren 

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

seputar pernikahan, serta memberikan manfaat mengenai pemahaman 

kesiapan menikah, sehingga mampu mengaplikasikan hasil dari 

Bimbingan Pranikah pada kehidupan berkeluarga.  

 

 




