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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah akhirnya salah satu kewajiban akademik ini bias terselesaikan, 

meskipun tidak dapat terlaksana sesuai scheddule yang telah ditetapkan. Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan lancer tanpa 

bantuan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Untuk itu, pelaksana ingin menyampaikan 

terima kasih kepada pihak-pihak berikut: 

1. Seluruh remaja di desa Giri Madia yang rela menyisihkan waktu di sela-sela 

kesibukannya, demi terlibat dan berpartisipasi mengikuti kegiatan. 

2. Mahasiswa peserta KKP IAIN Mataram Tahun Akademik 2015/2016 yang selalu siap 

membantu, di tengah-tengah kepadatan program kerja mereka. 

3. Kepala Desa  Giri Madia dan seluruh stafnya yang selalu memberikan ruang dan 

kesempatan serta selalu melayani semua pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

kegiatan. 

4. Rektor IAIN Mataram yang memfasilitasi pembiayaan kegiatan melalui program DIPA. 

5. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak mungkin 

disebutkan satu-persatu di sini. 

Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, 

sehingga manfaat dan hasilnya akan terlihat nyata dalam membawa perubahan bagi perbaikan 

masyarakat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Dalam kajian psikologi, masa remaja disebut dengan fase yang 

penuh gejolak dari perjalanan manusia. Masa ini ditandai dengan 

pertumbuhan fisik yang semakin ‘sempurna’, sesuai dengan identitas 

biologis; laki-perempuan. Pertumbuhan biologis ini disertai pula dengan 

perkembangan psikis yang seringkali tidak stabil. Hal ini dialami, baik oleh 

laki-laki maupun perempuan. Ketidakstabilan yang dialami oleh remaja 

karena kebingungan menghadapi perubahan psikis yang sama sekali berbeda 

dengan masa kanak-kanak. Selain itu, mereka mulai mengalami perasaan 

yang berbeda terhadap lawan jenis. Belum lagi perlakuan masyarakat 

terhadap remaja yang seringkali menempatkan mereka pada posisi yang 

serba salah.  

Mengingat begitu riskannya masa ini, maka orang tua, guru, dan 

masyarakat harus memberikan ruang yang nyaman dan menjadi teman 

berbagi yang baik bagi mereka dalam menjalani berbagai problem yang 

muncul.  Oleh karenanya, pada usia remaja ini dibutuhkan bimbingan, 

perhatian, dan pendidikan yang serius agar tidak terjebak pada hal-hal yang 

negatif. Terlebih lagi saat ini, teknologi dan informasi semacam media 

internet sudah melewati batas budaya-kultural masyarakat. Bisa dikata, 

internet saat ini sudah menelusup masuk sampai pelosok tanah air. Internet 

ini juga secara perlahan merubah nilai dan tradisi yang lama hidup dan dijaga 

rapi oleh masyarakat. Benteng kultural seakan mulai ‘terkoyak’ dengan 

hadirnya media internet, terkhusus lagi ketika media handphone dijadikan 

sebagai sarana untuk membuka ‘jendela’ dunia. 

Internet memang tidak dapat disalahkan, namun kesiapan 

masyarakat untuk merespon perubahan yang harus dipertanyakan. Dalam hal 

inilah fungsi social control masyarakat sangat lemah. Secara sosial 

masyarakat kita masih tergolong dalam kategori shock culture, yaitu 

masyarakat yang gampang menyerap perkembangan tanpa filter yang baik. 

Oleh karenanya pada masyarakat Indonesia dapat ditemukan semua hal; dari 

yang baik hingga buruk. Dari gerakan sosial sampai gerakan teroris, dari aksi 

demokratis sampai aksi anarkis, dari halaqah sufi sampai kumpulan kajian 

menyesatkan dan seterusnya. Ibarat tong sampah, Indonesia adalah tempat 

‘melempar’ segala produk; budaya, barang, dan jasa. Kesemuanya itu secara 
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perlahan –sadar atau tidak- memaksa masyarakat indonesia untuk 

melepaskan budaya, nilai dan tradisi nenek moyang mereka. 

Realitas inilah yang dihadapi oleh remaja saat ini, berhadapan 

dengan arus globalisasi tanpa batas (borderless) yang sangat kuat tanpa 

disertai dengan benteng pengaman yang kuat. Akibatnya, kemerosotan nilai 

moral remaja dianggap sebagai masalah sosial yang serius dan terus 

mengancam masa depan bangsa. Remaja, bagi masyarakat Indonesia hari ini 

adalah generasi yang kelak melanjutkan estafeta pembangunan bangsa. 

Mempersiapkan remaja yang andal berarti mempersiapkan masa depan 

bangsa yang kuat. Sebaliknya jika mengabaikan remaja hari ini, maka dapat 

dipastikan suatu bangsa sedang menggali lubang bagi masa depan bangsa itu 

sendiri. 

Terkait dengan pergeseran nilai dan budaya yang terjadi dalam 

masyarakat, maka pemerintah merespon kondisi ini dengan sangat serius 

melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui pendidikan formal yang 

mengembalikan dan mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis 

karakter. Upaya lainnya yaitu mengembangkan nilai lokal budaya dan 

penguatan benteng-benteng budaya dalam masyarakat melalui aktivitas 

budaya. Di NTB aktivitas ragam budaya nusantara pun digalakkan untuk 

menguatkan nilai budaya lokal ini. April yang lalu, di kaki Gunung Tambora 

diadakan event yang sifatnya nasional untuk menyapa dunia melalui budaya 

dan tradisi Nusa Tenggara Barat, dan sekaligus pernyataan simbolik bahwa 

Nusa Tenggara Barat mempunyai nilai, tradisi, dan budaya yang mengakar 

dan mengikat. Beberapa bulan ke depan akan diadakan juga festival 

Sangiang Api di Bima, dan tentunya masih ada lagi kegiatan budaya yang 

lainnya. 

Di sinilah kegiatan pengabdian masyarakat ini memposisikan diri, 

yaitu hendak mengambil bagian dalam proses pemberdayaan remaja, baik 

dari pengetahuan dan mentalnya. Terkhusus lagi adalah remaja usia menikah, 

yaitu menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 antara usia 18-

25 tahun. Kelompok remaja  usia produktif ini adalah kunci bagi 

pengembangan masyarakat masa depan. Keluarga sebagai institusi terkecil 

dalam masayarakat adalah ‘muara’ yang harus kuat dalam mengahadapi 

segala kemungkinan perubahan dalam masyarakat. Kuatnya institusi 

keluarga ini pun harus diawali dengan pribadi yang kuat, cerdas, sehat, dalam 

membangun  dan membina rumah tangga. Semua ini adalah fondasi untuk 

menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
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Dalam konteks di atas, pengabdian masyarakat ini dilakukan. 

Memfasilitasi pengetahuan yang dapat menghantar remaja usia nikah untuk 

sampai pada kesiapan fisik dan mental dalam mengarungi rumah tangga. 

Pengabdian ini mengambil lokasi di Desa Giri Madya Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

B. Alasan Memilih Subyek Dampingan 

Ada beberapa hal yang mengarahkan tim fasilitator pemberdayaan 

desa binaan IAIN Mataram ini untuk melakukan pemberdayaan remaja di 

desa Giri Madya sebagai berikut :  

Pertama, Giri Madya secara jarak sebenarnya tidak terlalu jauh dari 

pusat kota provinsi, namun jika dilihat secara geografis berada di atas wilayah 

perbukitan dan menempati posisi terujung dari desa di sekitarnya. Kondisi 

wilayah yang serba “tanggung” inilah yang dalam banyak kasus perlu 

diwaspadai, terutama terkait dengan remaja. Mereka mau mengikuti gaya 

hidup seperti warga kota, namun kondisi masyarakat setempat belum dapat 

menerima sepenuhnya akan hal tersebut. Sebaliknya ketika mereka mau tetap 

mempertahankan gaya hidup seperti masyarakat setempat, namun mereka 

menyaksikan akselerasi perubahan masyarakat kota. Inilah yang seringkali 

membingungkan remaja dalam mengidentifikasi diri.1 

Kedua, di Desa Giri Madya banyak terjadi kasus terkait pernikahan. 

Saat sekarang, di desa ini masih banyak warga yang belum memiliki akta 

nikah, yang kemudian berdampak pada banyak faktor yang membutuhkan 

ketertiban administatif, semisal ketika mendaftar sekolah dan sebagainya; 

remaja usia sekolah sering putus sekolah karena dilarikan dan melakukan 

pernikahan di bawah usia; sebagai dampaknya banyak terjadi perceraian dan 

permasalahan lain mengitarinya, seperti penelantaran anak, kesejehteraan, 

kesehatan dan lain-lain.2 

Ketiga,di Desa Giri Madya terdapat dua agama yang dianut oleh 

masyarakat, yaitu agama Islam dan agama Hindu. Ada dusun yang hanya 

dihuni oleh warga yang beragama Islam saja atau yang beragama Hindu saja, 

namun ada juga dusun yang didiami oleh kedua penganut agama secara 

membaur. Sejauh ini kehidupan masyarakat rukun-rukun saja. Namun tidak 

menutup kemungkinan, suatu saat akan terjadi pernikahan antar-agama. Tentu 

saja keadaan ini tidak diharapkan oleh orang tua. Terkait dengan ini, remaja 

juga perlu diberikan bekal yang kuat. 

 
1 Observasi awal fasilitator pendamping di Desa Giri Madya, tangal 17 Juni 2015  
2 Wawancara dengan bapak Samiuddin, kepala Desa Giri Madya. Tanggal 17 Juni 2015.  
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Keempat, sebenarnya telah ada upaya serius dari pihak masyaraka, 

perguruan tinggi dan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di atas. 

Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat, sumber daya dan dana untuk 

melakukan pencerahan bagi masyarakat, baik melalui pendidikan formal 

maupun non-formal, maka permasalahan-permasalahan tersebut di atas tetap 

saja menjadi gunung es dan bom waktu. 

C. Kondisi Subyek Dampingan Saat Ini 

Secara umum, kondisi subyek dampingan saat ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Mayoritas remaja usia nikah tidak banyak mengetahui hakikat 

pernikahan dan hukum perkawinan yang ada dan berlaku di Indonesia.  

2. Mayoritas remaja usia nikah tidak mengetahui tentang aturan 

pernikahan yang ada dalam al-Qur’an, Sunnah, dan kitab fiqh. 

3. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Giri Madya lebih 

didorong oleh kebutuhan biologis yang bersifat natural ketimbang 

hajat psikis yang menuntut terbentuknya rumah tangga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

4. Dalam lembaga pernikahan sebagian besar masyarakat di desa Giri 

Madya tidak menghayati betul bahwa keluarga adalah unit sosial 

terkecil dalam membentuk masyarakat yang baik.  

D. Kondisi Subyek Dampingan yang Diharapkan 

Kegiatan pengabdian ini diorientasikan untuk penguatan pemahaman 

masyarakat remaja usia menikah tentang arti penting pengetahuan tentang 

perkawinan sebelumm  menikah demi terwujudnya keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. Oleh karenanya, kondisi subyek dampingan yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Remaja usia nikah di Desa Giri Madya mengetahui aturan dan 

ketentuan hukum tentang hukum perkawinan yang berlaku di 

Indonesia.  

2. Remaja usia nikah di Desa Giri Madya mengetahui ajaran tentang 

pernikahan yang tertulis dalam al-Qur’an, Sunnah, dan kitab fiqh. 

3. Menanamkan nilai ideal tentang perkawinan bagi masyarakat di Desa 

Giri Madya secara umum dan khususnya bagi remaja usia menikah.  

4. Memberikan pengetahuan tentang keluarga dan fungsinya dalam 

pembentukan masyarakat.  

E. Strategi yang Dilakukan 

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, metode yang akan 

dikembangkan adalah metode Participatory Action Research (PAR). Oleh 
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karenanya segala aktivitas/kegiatan dalam pengabdian masyarakat binaan 

ini berorientasi pada keberpihakan, pemberdayaan, keterbukaan, praktis, 

non-formal dan berkesinambungan. Pendekatan ini mengutamakan 

pengetahuan dan pengalaman masyarakat remaja usia nikah  yang ada di 

desa Giri Madya memulai dari mana kegiatan ini akan dimulai. Untuk itu 

dalam proses awal kegiatan ini, fasilitator (tim dosen) mencoba untuk 

berdialog dengan masyarakat remaja usia nikah di desa Giri Madya terkait 

dengan; pertama, tentang apa yang mereka ketahui tentang pernikahan. 

Kedua, tentang ekspektasi (harapan) remaja usia nikah di desa Giri Madya 

dari lembaga pernikahan. Ketiga, sesuatu/aktivitas yang mungkin dilakukan 

untuk mewujudkan ekspektasi mereka dalam lembaga pernikahan. Dalam 

hal ini fasilitator hanya mengarahkan tanpa harus menggurui.  

Selayaknya participatory action research, proses identifikasi 

(diagnosis), penyusunan rencana aksi dan refleksi dilakukan secara bersama 

dengan masyarakat Desa Giri Madya, baik dari sisi planing, organizing, 

actuating dan evaluating. 

Adapun tahapan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kondisi 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi dan wawancara tentang pengetahuan masyarakat desa Giri 

Madya tentang pernikahan. Kegiatan ini dilakukan dengan model 

snow ball, menggelinding secara alami. Data ini dijadikan sebagai data 

mentah dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa Giri Madya. 

2. Mapping. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan potensi sumber 

daya yang mungkin dimanfaatkan di lingkup desa Giri Madya. Dengan 

mapping ini tim fasilitator dapat menyiapkan dan menghadirkan nara 

sumber/motivator/pembicara yang kompeten dan relevan dengan 

kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat desa Binaan  di desa Giri 

Madya.  

3. Focused Group Discussion. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan 

pengetahuan masyarakat remaja usia nikah tentang pengetahuan 

mereka dalam hal pernikahan. Dari kegiatan FGD ini diharapkan akan 

ada rekomendasi tentang stressing pembinaan yang akan dilakukan 

terkait dengan kegiatan pengabdian desa binaan di desa Giri Madya.  

4. Dari hasil Mapping dan FGD akan ditunjuk seseorang yang ahli sesuai 

dengan rekomendasi yang diusulkan oleh kelompok FGD, terkait 

dengan penguatan materi tentang pernikahan yang mungkin dapat 

memberikan pengetahuan yang mantap dalam kaitannya dengan 

perkawinan. 
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F. Pihak-pihak yang Terkait dan Bentuk Keterlibatan 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dan bentuk keterlibatan 

mereka dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

Pihak yang Terlibat Bentuk Keterlibatan 

Badan Penasehatan 

Pembinaan dan 

Pelestarian  Perkawinan 

(BP4) Perkawinan 

Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Lingsar 

Lembaga ini adalah lembaga semi pemerintah yang 

bertugas untuk memberikan nasehat kepada 

masyarakat, baik yang belum menikah maupun 

yang sudah menikah demi tercapainya rumah 

tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bentuk 

keterlibatan lembaga ini dalam kegiatan adalah 

sebagai nara sumber utama sebagai pemilik 

wilayah dan sebagai petugas yang berwenang untuk 

masalah ini. Masukan dan strategi dari petugas BP-

4 ini adalah penting dalam kegiatan ini.  

Tokoh Agama, Tokoh 

Adat, dan Pemerintahan 

Desa  Giri Madya 

Lingsar 

Keterlibatan mereka ini adalah sebagai pengarah, 

pelindung, dan penasehat dalam kegiatan 

pengabdian desa binaan di Desa Giri Madya. Selain 

itu, mereka ini juga adalah nara sumber bagi 

kegiatan pengabdian masyarakat ini.  

Tim Dosen Professional 

dalam bidang Hukum 

Keluarga dari Fakultas 

Syari’ah dan Ekonomi 

Islam IAIN Mataram 

Tim ini adalah tim akademik profesional yang 

dapat memberikan masukan yang bersifat kritis 

tentang strategi pembinaan yang terkait dengan 

kegiatan pengabdian ini. Mereka ini juga 

diharapkan memberikan pencerahan sebagai 

outsider bagi masyarakat di Desa Giri Madya. 

Tim PKK Desa Giri 

Madya Kecamatan 

Lingsar 

PKK adalah organisasi Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk 

mewujudkan keluarga sejahtera. Keterlibatan 

lembaga ini adalah untuk berbagi dengan remaja 

usia nikah tentang pengalaman lapangan dalam 

lembaga pernikahan. 

Karang Taruna Desa Giri 

Madya Kecamatan 

Lingsar 

Keterlibatan lembaga ini adalah sebagai mediasi 

untuk terlaksananya kegiatan. Lembaga ini adalah 

koordinator dalam kegiatan ini lapangan. 

Remaja Masjid Desa Giri 

Madya Kecamatan 

Lingsar 

Keterlibatan lembaga ini adalah sama dengan 

lembaga Karang Taruna, yaitu sebagai koordinator 

lapangan. Namun lembaga ini akan bekerja lebih 

spesifik lagi sesuai dengan perkembangan yang ada 

dalam kegiatan.  

Bidan Desa Giri Madya 

Kecamatan Lingsar 

Keterlibatan bidan desa adalah sebagai salah satu 

pemateri yang terkait dengan materi kesehatan 

reproduksi remaja 

 

G. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat terkait judul kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini adalah: “bagaimanakah upaya pemberdayaan yang 

dilakukan terhadap remaja usia nikah untuk menuju keluarga SAMAWA di 

Desa Giri Madia Lingsar?” 

H. Tujuan dan Manfaat 
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Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 

melakukan pemberdayaan terhadap remaja usia nikah untuk menuju 

keluarga SAMAWA di desa Giri Madia Lingsar. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui kegiatan ini adalah 

sebagai berikut; 

1.  Remaja memiliki kesadaran bahwa melakukan pernikahan di usia 

yang masih belia tidak berdampak positif bagi masa depan mereka, 

terutama terkait kesehatan reproduksi (bagi remaja putri), 

perekonomian, dan anak keturunannya. 

2. Remaja dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, 

minimal menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTA.  

3. Meminimalisasi angka perceraian yang salah satu penyebabnya 

adalah pernikahan yang dilakukan di usia dini. 

4. Pemerintah desa dapat menyusun program pembangunan yang lebih 

banyak mengadopsi dan mengapresiasi keterlibatan remaja. 

I. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Agustus sampai September 

tahun 2015, yang dirangkai dengan kegiatan Kuliah Kerja Partisipatif 

mahasiswa IAIN Mataram Tahun Akademik 2014/2015. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemberdayaan 

Empowerment, yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, 

adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam 

pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Untuk 

memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya 

pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut 

telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian 

dan persepsi yang berbeda satu dengan lainnya. Penerimaan dan pemahaman 

konsep tersebut secara kritikal tentulah meminta kita mengadakan telaah yang 

sifatnya mendasar. 

Konsep pemberdayaan mulai Nampak di sekitar decade 70-an, dan 

kemudian berkembang terus sepanjang decade 80-an sampai 90-an dan akhir 

abad 20-an. Mungkin konsep ini muncul hamper bersamaan dengan aliran-

aliran kontemporer, seperti eksistensialisme, phenomenology, personalisme, 

dan kemudian lebih dekat dengan gelombang neo-Marxisme, Freudianisme, 

aliran-aliran seperti Strukturalisme dan Sosiologi Kritik Mazhab Frankfurt, 

serta konsep-konsep seperti elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan 

populis, anti-struktur, legitimasi, ideology,pembebasan, dan konsep civil 

society. 

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa 

dengan aliran-aliran pada paruh kedua abad ke-20, yang dewasa ini banyak 

dikenal dengan post-modernisme, dengan titik berat sikap dan pendapat yang 

orientasinya adalah antisistem, anti structural dan anti determinisme, yang 

diaplikasikan dalam duinia kekuasaan. Namun akar terdalam dari aliran 

tersebut tidak dapat dipahami tanpa menemukan akar yang jauh, yaitu pada 

terjadinya gelombang pemikiran baru yang dikenal dengan gerakan 

Aufklarung atau Enlightenment. Dan tentu saja kita tidak dapat memahami 

gerakan Aufklarung tersebut tanpa mencoba menelaah lahirnya Eropa Modern 
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itu sendiri sebagai akibat dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat 

dan tata budaya sebelumnya yang dikenal sebagai Abad Pertengahan Eropa. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan abad 

pertengahan eropa cenderung tumbuh dan bermuara kepada suatu tatanan 

yang basis idiilnya adalah determinisme keagamaan, sementara basis 

strukuralnya adalah organisasi gereja serta monarki. Determinisme, apapun 

bentuknya, di dalam perkembangannya akan selalu mengalami kontradiksi 

internal dan cepat atau lambat akan mengalami perpecahan. 

Ada banyak factor yang membuat abad pertengahan eropa mengalami 

perpecahan dan pudar. Factor pertama misalnya adalah perkembangan 

pengetahuan manusia yang cenderung menjadi lebih cermat, lebih pasti dalam 

acuan yang sifatnya kritikal dan numerical. Ini misalnya akan menimbulkan 

konflik antara pengetahuan manusia mengenai alam berdasarkan observasi 

ilmiah empiris di satu sisi dengan pengetahuan manusia mengenai alam 

dengan berdasar pada kitab suci. 

Factor kedua adalah konflik-konflik keagamaan, baik dari segi 

doktriner theologis maupun dari segi disiplin dan regimentasi keagamaan. 

Pecahlah gereja, lahirlah Protestantinisme berhadapan dengan Katolik Roma. 

Pecahnya tata keagamaan pada waktu itu dengan sendirinya membawa serta 

pecahnya tatanan politik dan social kemasyarakatan. 

Factor lain yang merupakan kekuatan pendorong lahirnya Eropa 

Modern adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi. Pada abad 

pertengahan, baik dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi, terletak 

pada system kepemimpinan gereja dan system kepemimpinan kerajaan. 

Namun demikian sebagai akibat terjadinya perdagangan yang makin meluas, 

muncul kota-kota dagang baru. Selain itu muncul pula pusat-pusat kekuasaan 

politik maupun kekuasaan keagamaan di luar raja dan paus. Apa yang 

dinamakan Renaissance dan Humanisme sebenarnya lebih merupakan bagian 

dari perubahan struktur ekonomi ini. Dengan kekuatan ekonomi maka orang 

merasa dapat  membangun kekuatan lainnya, menjadi competitor terhadap 

pusat kekuasaan yang ada. Ekonomi muncul sebagai basis dari proses 

pemberdayaan. 

Factor ekonomi telah memacu pertumbuhan Eropa modern lebih 

lanjut. Kemerdekaan, rasionalisme, dan individualism, yang selanjutnya 

didukung oleh evolusionisme sebagai salah satu alternative terhadap ajaran 

keagamaan, bergayung sambut dengan kesadaran mengenai ekonomi sebagai 

factor kekuatan. Maka lahirlah system ekonomi modern. 
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Perkembangan ekstrem dari liberalism, rasionalisme, dan 

individualism dalam politik dan ekonomi membawa serta masalah-masalah 

besar dalam kehidupan manusia. Kemerdekaan, individu, dan pikiran yang 

menjadi “mutlak” telah membawa serta terjadinya perkembangan dimana 

yang lemah dieksploitasi oleh yang kuat, terutama setelah semua itu 

manunggal dengan  gelombang kekuatan ekonomi. Sebagai akibatnya 

timbullah kapitalisme yang menyatu dengan liberalisme, rasionalisme, 

individualism, serta evolusionisme. Perkembangan tersebut telah melahirkan 

produk-produk peradaban yang besar, baik di dalam system pengetahuan, 

maupun di dalam system politik, ekonomi, hokum, kenegaraan dan 

kemsyarakatan. 

Hamper semua system alternative yang tumbuh di dalam 

perkembangan modern tersebut cenderung menjadi bersifat deterministic dan 

mutlak, dan ini menyebabkan gejolak kegoncangan yang tiada hentinya. 

Kapitalisme yang menyatu dengan liberalism dan individualism menyebabkan 

terjadinya gejolak kegoncangan yang disebut sosialisme, kolektivisme, 

sampai komunisme dan fasisme. Determinisme kemerdekaan dan individu 

dirasa sebagai sumber terjadinya proses dehumanisasi terhadap mereka yang 

tidak kuat, baik di dalam ekonomi, hokum, maupun politik. Dengan kata lain, 

terjadi proses “depowerment” dari system yang ada, dan diganti dengan 

“empowerment” dari system alternatifnya. 

Pemberdayaan dalam konteks keindonesiaan merupakan salah satu 

strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa 

pentingnya kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan 

kekuatan internal atas sumber daya materi dan non-material. Sebagai sebuah 

strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan 

membantu kilen untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka 

termasuk mengurangi hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan 

melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan 

daya yang mereka miliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. 

Konsep pemberdayaan sebagai sebuah konsep alternative 

pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan 

keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber 

daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran 

social melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, 

sebab “civil society” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu local. 

Namun sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-
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struktur diluar “civil society” diabaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan 

masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, 

sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara 

nasional maupun internasional. Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja 

dari proses interaktif baik di tingkat idiologi maupun praktis. 

 Di tingkat idiologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi 

antara konsep top down dan bottom-up antara growth strategy dan people 

centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, interkasi akan terjadi lewat 

pertarungan antar otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung 

konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah garis 

kemiskinan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa pemberdayaan 

merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap 

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sketor kehidupan. Ada pula 

yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga 

masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau 

urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan 

sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena 

itumembantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Terdapat 

beberapa cara pandang yang dapat digunakan dalam memahami 

pemberdayaan masyarakat, antara lain  pemberdayaan dimaknai dalam 

konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat, posisi masyarakat bukanlah 

objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar 

seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau 

partisipan yang bertindak). 

Pemberdayaan, dengan demikian, harus berperan untuk mewujudkan 

konsep masyarkat belajar atau concept of societal learning, dan caranya 

adalah dengan mempertemukan top down approach dengan bottom-up 

approach yang pada dasarnya adalah “kontradiktif”. Pemberdayaan 

masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari 

masyarakat. proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan 

asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku social yang 

ikut dalam proses perubahan tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan ini adalah 

untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa 

yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi 
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yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, 

memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 

penyelesaian masalah yang dihadapi dengan mempergunakan 

daya/kemampuan yang dimiliki. 

Pemberdayaan masyarakat, apabila ditinjau dari lingkup dan objek 

pemberdayaan mencakup beberapa aspek, yaitu: 

1. Peningkatan kepemilikan asset (sumber daya fisik dan finansial) 

serta kemampuan secara individual maupun kelompok untuk 

memanfaatkan asset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka. 

2. Hubungan antar individu dan kelompok, kaitannya dengan 

pemilikan asset dan kemampuan memanfaatkannya. 

3. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan. 

4. Pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, baik di tingkat local, 

regional maupun global. 

Dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan memiliki dua 

kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan 

pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih 

berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai 

kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan 

kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada 

proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi indivisu agar 

memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Suatu masyarakat dikatakan memiliki keberdayaan apabila 

memiliki ciri-ciri: 

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan 

(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan). 

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri, 

3. Memiliki kekuatan untuk berunding 

4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan 

kerjasama yang saling menguntungkan. 

5. Bertangungjawab atas tindakannya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

masyarakat berdaya adala masyarakat yang tahu, mengerti, paham, 

termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, 

mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil 

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan 
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menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. 

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki 

sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara 

berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

secara bertangungjawab. 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan salah 

satunya dengan cara PAR, yang meliputi kegiatan: 

1. Pengumpulan data dasar, dilaksanakan dengan 

menggabungkan teknik penilaian desa secara cepat (Rapid 

Rural Appraisal/RRA) yang dilakukan oleh orang luar dan 

survei mandiri yang dilakukan sendiri oleh masyarakat 

melalui Community Self Survey/CSS. 

2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan 

penilaian partisipatif atau Participatory Rural 

Appraisal/PRA. 

3. Aksi merupakan ‘proses belajar’ yang terus menerus dan 

dilaksanakan dalam bentuk pelatihan (in door atau out 

door) yang kait mengkait secara berkelanjutan, dengan 

menggunakan metode pendidikan orang dewasa yang 

partisipatif (Participatory Training Method). 

4. Refleksi dilakukan juga oleh masyarakat dalam bentuk 

pemantauan dan evaluasi kegiatan melalui Participatory 

Assesment for Monitoring and Evaluation. 

B. Remaja 

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti to 

grow atau to grow maturity. Di Negara-negara Barat, istilah remaja dikenal 

dengan “adolescence” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam 

perkembangan menjadi dewasa. Banyak tokoh yang memberikan definisi 

tentang remaja, seperti De Brun mendefinisikan remaja sebagai periode 

pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Papalia dan 

Olds tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit melainkan secara 

implisist melalui pengertian masa remaja. 

Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada 

umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada masa usia 

akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun. 

Menurut Adams & Gullota, masa remaja meliputi usia antara 11 

hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock membagi masa remaja menjadi masa 
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rewaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 

hingga 20 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena 

pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangannya 

yang lebih mendekati masa dewasa. 

Adapun batasan-batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para 

ahli adalah 12 hingga 21 tahun, rentang waktu usia remaja ini biasanya 

dibedakan atas tiga periode, yaitu periode 12-15 tahun adalah usia masa 

remaja awal; periode 15-18 adalah usia masa remaja pertengahan; periode 18-

21 tahun adalah usia masa remaja akhir.(Desmita 2005) Berbeda dengan 

Desmita, Irwanto (2002) menyebutkan bahwa periode remaja merupakan 

masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa. Periode ini juga 

dianggap sebagai masa-masa yang amat penting dalam kehidupan seseorang 

dalam pembentukan kepribadiannya. Adapun batas usia remaja menurut 

WHO adalah 12 -24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI 

dan BKKBN adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. 

 Secara lebih detail, Widiastuti menyebutkan bahwa berdasarkan sifat-

sifat atau ciri-ciri perkembangan masa (rentang waktu) remaja ada tiga yaitu: 

1. Masa Remaja Awal (10-12 tahun): 

a. Tampak dan memang lebih dekat dengan teman sebaya 

b. Tampak dan merasa ingin bebas 

c. Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya 

dan mulai berpikir hal-hal yang abstrak 

2. Masa Remaja Tengah (13-15) 

a. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri 

b. Ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis 

c. Kemampuan berpikir abstrak makin berkembang 

d. Timbul perasaan cinta yang mendalam 

e. Berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks 

3. Masa Remaja Akhir (16-19) 

a. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri 

b. Dalam mencari teman sebaya lebih selektif 

c. Memiliki citra terhadap dirinya 

d. Dapat mewujudkan perasaan cinta 

e. Memiliki kemampuan berpikir abstrak. 

Papalia dan Olds berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa 

antara kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa 

pada masa remaja terjadi proses perkembangan yang meliputi perubahan-

perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan terjadi 
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juga perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka. 

Pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. 

Transisi perkembangan pada masa remaja, menurut Hurlock, berarti 

sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun kematangan 

masa dewasa sudah dicapai. Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain 

proses pertumbuhan biologis, misalnya tinggi badan masih terus bertambah. 

Sedangkan bagian dari masa dewasa antara lain proses kematangan semua 

organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang 

ditandai dengan kemampuan berpikir secara abstrak. 

Aspek-aspek perkembangan pada masa remaja dapat dibagi menjadi 

dua bagian: 

1. Perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan 

fisik, menurut Papalia dan Olds, adalah perubahan-perubahan 

pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik. 

Perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan 

berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan 

organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai 

beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah 

pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah 

kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya 

semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. 

2. Perkembangan Kognitif. Menuru Piaget, seorang remaja 

termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi 

secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja 

secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Informasi yang 

didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema 

kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara 

hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, 

lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang 

remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan 

diamati, tetapi remaja sudah mampu mengolah cara berpikir 

mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. 

Secara garis besar, menurut Widiastuti, perkembangan  masa remaja 

meliputi tiga aspek utama, yaitu : perkembangan fisik, perkembangan 

emosional, dan perkembangan psikososial, yang akan diuraikan berikut. 

1. Perkembangan fisik 

Pertumbuhan fisik mais jauh dari sempurna pada masa pubertas 

berakhir, dan jelas belum sepenuhnya sempurna pada awal masa remaja. 
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Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan eksternal dan perkembangan 

internal yang lebih menonjol. 

Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran 

tubuh dalam tinggi dan berat badan. Peningkatan tinggi badan yang terbesar 

terjadi setelah satu tahun sesudah dimulainya masa puber. Sesudahnya 

pertumbuhan menurun dan berlangsung lambat sampai usia 20 atau 21 tahun. 

Karena periode pertumbuhan yang lebih lama, anak laki-laki lebih tinggi 

daripada anak perempuan pada saat sudah matang. 

Pertambahan berat tidak hanya karena lemak, tetapi juga karena tulang 

dan jaringan otot yang bertambah besar. Pertambahan berat yang paling besar 

pada anak perempuan terjadi sesaat sebelum dan sesudah haid. Setelah itu 

pertambahan berat hanya sedikit. Antara umur 10 dan 12 tahun, di sekitar 

permulaan terjadinya pertumbuhan pesat, anak cenderung menumpuk ;emak 

di perut, di skitar putting susu, di pinggul dan paha, di pipi, leher dan rahang. 

Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. 

Daerah-daerah tubuh yang tadinya terlampau kecil, sekarang menjadi 

terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat di daerah-daerah 

tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. 

Perkembangan fisik utama yang lain adalah menyangkut 

perkembangan seksual. Pertumbuhan organ-organ genital yang ada baik di 

dalam maupun di luar badan sangat menentukan bagi perkembangan tingkah 

laku seksual selanjutnya. Istilah tanda-tanda kelamin primer menunjuk pada 

organ badan yang langsung berhubungan dengan persetubuhan atau proses 

reproduksi. Pada anak perempuan hal ini adalah Rahim dan saluran telur, 

vagina, bibir kemaluan, dan klitoris. 

Petunjuk pertama bahwa mekanisme reproduksi pada anak perempuan 

menjadi matang adalah datangnya haid. Ini adalah permulaan dari serangkaian 

pengeluaran darah, lender, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara 

berkala, yang akan terjadi kira-kira setiap 28 hari sampai mencapai 

menopause, pada akhir empat puluhan atau awal lima puluhan tahun. 

Periode haid umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat tidak 

teratur dan lamanya berbeda-beda pada tahun-tahun pertama. Periode ini 

dikenal sebagai tahap kemandulan remaja. Dalam tahap ini terjadi ovulasi atau 

pematangan dan pelepasan telur matang dari folikel dalam indung telur. Oleh 

karena itu, anak perempuan disebut mandul (sementara). Bahkan setelah 

mengalami beberapa kali periode haid, masih diragukan apakah mekanisme 

seks sudah cukup matang untuk pembuahan. 
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Periode gemuk pada anak perempuan dalam masa puber, biasanya 

terjadi antara usia enam belas dan delapan belas tahun, bertepatan dengan 

periodekemandulan remaja. Pada saat ini terjadi pertumbuhan pesat dalam 

panjangnya uterus dan beratnya indung telur. 

Tanda-tanda kelamin sekunder adalah tanda-tanda jasmaniah yang 

tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan 

tanda-tanda yang khas perempuan dank has laki-laki. Pertama kali yaitu 

rambut kemaluan, pada anak perempuan merupakan gambar segitiga dengan 

basis ke atas. Kemudian tanda kelamin sekunder yang paling penting pada 

anak perempuan adalah tumbuhnya payudara dengan sedikit mencuatnya 

bagian putting susu. Hal ini terjadi antara usia delapan sampai 13 tahun. Baru 

pada stadium kemudian menjelang menstruasi maka jaringan pengikat di 

sekitarnya mulai tumbuhm sehingga payudara mulai memperoleh bentuk yang 

dewasa. 

Perubahan fisik, khususnya perkembangan organ-organ reproduksi, 

bertanggung jawab atas munculnyadorongan seksual. Pemuasan dorongan 

seksual pada remaja dipersulit dengan banyaknya tabu social, sekaligus 

kurangnya pengetahuan yang benar tentang seksualitas. 

2. Perkembangan emosional 

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan 

tekanan”, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari 

perubahan fisik dan kelenjar. Pertumbuhan pada tahun-tahun awal masa puber 

terus berlangsung tetapi berjalan agak lambat. Pertumbuhan yang terjadi 

terutama bersifat melengkapi pola-pola yang sudah terbentuk pada masa 

puber. Oleh karena itu, perlu dicari keterangan lain yang menjelaskan 

ketegangan emosi yang sangat khas terjadi pada usia ini. 

Penjelasan diperoleh dari kondisi social yang mengelilingi remaja. 

Adapun meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan 

berada di bawah tekanan social dan menghadapi kondisi baru, sedangkan 

selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri mengahadapi masa 

ini. 

Meskipun emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendali, dan 

tampaknya irasional, tetapi pada umumnya dari tahun ke tahun terjadi 

perbaikan perilaku emosional. Jadi, adanya badai dan tekanan pada periode ini 

berkurang menjelang berakhirnya awal masa remaja. 

Remaja tidak lagi mengungkapkam marahnya dengan cara gerakan 

amarah yang meladak-ledak, melainkan dengan cara menggerutu, tida mau 
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berbicara atau dengan suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan 

mereka marah. 

Anak laki-laki dan perempuan dikatakan telah mencapai kematangan 

emosi bila pada akhir masa remaja tidak “meldakkan” emosinya di hadapan 

orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk 

mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yag lebih dapat diterima. 

Petunjuk kematangan emosi yang lain adalah bahwa individu menilai situasi 

secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi 

bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak 

matang. 

Dengan demikian, remaja mengabaikan banyak rangsangan yang 

tadinya menimbulkan ledakan emosi. Akhirnya remaja yang emosinya matang 

memberikan reaksi erosional secara stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi 

atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. 

Perubahan-perubahan emosi yang terjadi pada diri remaja berupa kondisi: 

a. Sensitive atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan 

sebaliknya bias tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya pada seorang 

remaja perempuan, lebih-lebih sebelum menstruasi. 

b. Mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar 

yang mempengaruhinya. Oitulah sebabnya mudah terjadi perkelahian. 

Suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. 

c. Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi 

bersama temannya daripada tinggal di rumah. 

Salah satu tugas perkembangan remaja sepanjang rentang kehidupan 

adalah mencapai kematangan emosi. Sejalan dengan bertambahnya 

kematangan emosi seseorang maka akan berkuranglah emosi negative. 

Bentuk-bentuk emosi positif seperti rasa suka, saying, dan cinta akan 

berkembang jadi lebih baik. Perkembangan bentuk emosipositif tersebut 

memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

menerima dan membagi kasih saya untuk dirinya sendiri maupun orang lain. 

Walgito mengemukakan bahwa individu yang matang emosinya 

adalah individu yang memiliki ciri-ciri berikut: 

a. Dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti 

apa adanya, sesuai dengan keadaan objektifnya. Hal ini disebabkan karena 

seseorang yang matang emosinya dapat berfikir lebih baik dan objektif. 

b. Tidak bersifat impulsive, akan merespon stimulus dengan cara berpikir 

baik, dapat mengatur pikiranya untuk memberikan tanggapan terhadap 

stimulus yang mengenainya. 
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c. Mampu mengontrol emosi dan mengekspresikanya dengan baik. 

d. Bersifat sabar, penuh pengertian dan pada umumnya cukupmempunyai 

toleransi yang baik. 

e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah 

mengalami frustasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh 

pengertian. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa ciri kematangan 

emosi yaitu: emosi yang stabil, menilai situasi secara kritis, emosi yang 

terkontrol, bersifat sabar dan penuh pengertian, mempunyai tanggung jawab 

yang baik, mampu berdiri sendiri, dan tidak mudah mengalami frustasi, tidak 

lagi “meledakkan” emosinya. 

Hurlock mengatakan bahwa untuk mencapai kematangan emosi, 

remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat 

menimbulkan reaksi emosional dan harus belajar menggunakan katarsis 

emosi. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan 

yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh 

sosio-emosional lingkupnya, terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif dalam arti kondisinya 

diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling 

menghargai dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung dapat 

mencapai kematangan eosisional, sebaliknya apabila kurang dipersiapkan 

untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapat perhatian dan kasih 

saying dari orang tua atau pengakuan dari teman sebaya, mereka cenderung 

akan mengalami kecemasan perasaan tertekan dan ketidaknyamanan 

emosional. 

3. Perkembangan psikososial 

Seorang anak pada masa puber awal ini harus berfungsi dalam tiga 

arena: keluarga, teman sebaya (peer group), dan sekolah. Dalam setiap arena 

terdapat suatu interaksi yang kompleks dari factor-faktor penentu untuk dapat 

berfungsi dengan baik. 

Di dalam keluarga perkembangan yang utama pada masa adolesensi 

awal ini akan memulai ketergantungan terhadap keluarga, sehingga pada masa 

ini hubungan antar keluarga yang tadinya sangat erat tampak jelas terpecah. 

Seorang remaja dapat mempengaruhi kesinambungan dalam kehidupan 

keluarga, misalnya dengan menuntut privacy sehingga secara tidak langsung 

menyebabkanjarak antara dirinya dengan orang tua. 

Anak remaja sebagai anak dalam perkembangannya menuju masa 

dewasa, mengalami suatu masa peralihan yang mencakup berbagai macam 
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perubahan. Perubahan fisik memang jelas terlihat dari seluruh tubuhnya yang 

telah berubah, mengambil ukuran dan bentuk dewasa. Perubahan yang 

meliputi fisik, psikis, dan tingkah laku si remaja, terjadi begitu cepat sehingga 

orang tua sering tidak dapat mengikuti timbulnya setiap perubahan. Bagi 

orang tua yang dulu sudah biasa mengikuti jalan perkembangan anaknya dan 

turut aktif dalam pengarahannya, sekarang sudah tidak mudah untuk 

mengikuti perubahan-perubahan yang silih berganti. Anak yang biasanya 

dapat dibimbing dengan tidak banyak kesulitan, tiba-tiba menunjukkan 

perlawanan terhadap bimbingan orang tua. Remaja berada dalam perubahan 

ke maa dewasa, akan berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan orang 

tua. 

Dengan kelompok sebayanya biasanya remaja pada masa ini akan 

berkumpul dengan teman sejenis. Penerimaan untuk kelompok sebaya 

merupakan hal yang sangat penting. Bias mengikuti dan berbeda dengan yang 

lain merupakan motif yang mendominasi sebagian besar perilaku social 

remaja. Persahabatan yang timbul pada masa ini lebih berpusat pada kegiatan 

bersama daripada hubungan perorangan. Setiap perbedaan dengan rata-rata 

teman sebayanya akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan sering juga 

timbul karena merasa tidak aman dalam berteman dan ketakutan akan ditolak 

dalam pergaulan. Walaupun dalam masa ini biasanya remaja berkelompok 

dengan teman-teman sejenis, tetapi pada masa ini mulai terjadi eksistensi kea 

rah pergaulan dengan lawan jenisnya dan dimulai pergaulan secara berpasang-

pasangan. 

Dalam perkembangan social remaja dapat dilihat adanya dua macam 

gerak: satu yaitu memisahkan diri dari orang tua dan yang lain menuju kearah 

teman-teman sebaya. Dalam keadaan sudah dewasa secara jasmaniah dan 

seksual, remaja masih terbatas dalam kemungkinan-kemungkinan 

perkembangannya, mereka masih tinggal bersama dengan orang tua mereka 

dan merupakan bagian dari keluarga. Mereka secara ekonomi masih 

bergantung pada orang tua, kadang-kadang sampai jangka waktu yang lama. 

Mereka belum bias kawin, karena hubungan seksual tidak diperkenankan 

sesuai dengan norma agama dan norma social, meskipun mereka sudah bias 

mengadakan kencan-kencan dengan teman-teman lawan jenis.  

Dalam keadaan seperti ini dapatlah dimengerti bahwa mereka saling 

mencari teman sebaya karena mengerti bahwa mereka ada dalam nasin yang 

sama. Untuk pertama kalinya mereka merasa satu dan saling mengisi. Di 

samping itu, untuk pertama kalinya mereka merasa jelas tertarik pada lawan 

jenisnya. Hal ini memberikan penghayatan pada mereka yang belum pernah 
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dikenalnya lebih dahulu dan yang mereka alami sekarang sebagai tanda-tanda 

status dewasa yang diinginkan. 

Sementara itu Soesilowardani (1990) menyebutkan bahwa ada 

beberapa ciri-ciri seseorang yang menginjak pada fase remaja, beberapa 

diantaranya berkaitan dengan emosional remaja, di mana emosi yang dialami 

oleh anak-anak remaja antara lain adalah marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, 

iri hati, sedih, kasih saying, dan beberapa emosi lainnya. 

Menelaah uraian di atas, dapat dikatakan bahwa usia remaja adalah 

salah satu fase yang berat dalam kehidupan manusia, namun harus dilewati 

dengan sebaik-baiknya karena  merupakan tugas perkembangan yang akan 

mengantarkan ke pada periode usia berikutnya. Tugas perkembangan usia 

remaja ini difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-

kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku 

secara dewasa. Menurut Hurlock, tugas perkembangan masa remaja adalah: 

1. Mampu menerima keadaan fisiknya 

2. Mampu menerima dan memahami pesan seks usia dewasa 

3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang 

berlainan jenis 

4. Mencapai kemandirian emosional  

5. Mencapai kemandirian ekonomi 

6. Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang sangat 

diperukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. 

7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan 

orang tua 

8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab social yang diperlukan 

untuk memasuki usia dewasa 

9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga. 

Dengan demikian, karakteristik perkembangan usia remaja ditandai 

dengan upaya pencarian jati diri, yang oleh Erickson disebut dengan identitas 

ego (ego Identity), hal ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan 

antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau 

dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah 

seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan seperti orang dewasa, 

teryata belum dapat menunjukkan sikap yang sering ditunjukkan seperti orang 

dewasa. (Mohammad Ali, 2006) Oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang 
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sering ditunjukkan oleh remaja yaitu, kegelisahan, pertentangan, mengkhayal, 

aktivitas kelompok, dan keinginan mencoba segala sesuatu. 

Menurut Monk & Knoers, bahwa dalam perkembangan kepribadian 

seseorang, usia remaja mempunyai arti khusus. Namun begitu masa remaja 

mempunyai tempat yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan 

seseorang. Anak remaja sebetulnya tidak mempuyai tempat yang jelas. Ia 

tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak pula termasuk golongan orang 

dewasa atau golongan tua. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. 

Remaja msih belummampu untuk menguasai fungsi fisik maupun psikisnya. 

Meskipun antara masa kanak-kanak dan masa remaja tidak terdapat 

batas-batas yag jelas, namun tampak adanya suatu gejala yang tiba-tiba dalam 

permulaan masa ini, yaitu gejala timbulnya seksualitas (genital) hingga masa 

remaja ini atau setidak-tidaknya permulaan masa tersebut juga disebut sebagai 

masa pubertas, yaitu suatu periode dalam rentang perkembangan ketika anak-

anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas 

yang berarti usia kedewasaan, lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada 

perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan 

mampu memberikan keturunan. 

C. Pernikahan menurut Islam 

Pernikahan – secara syar’i – diartikan sebagai ikatan yang menjadikan 

halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak berlaku 

dengan adanya ikatan tersebut larangan-larangan syariat. Dalam Islam, 

pernikahan biasanya diistilahkan dengan “al-zawaaj” atau “al-nikah”, yang 

bermakna saling bersatu atau saling memasuki.   

Al-zawaaj dalam bahasa Arab menunjukkan arti bersatunya dua perkara, atau 

bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan, sebagaimana yang terdapat 

dalam surah at-Takwir ayat 7: “dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan 

tubuh)”. Dan surah al-Thuur ayat 20, yang menceritakan tentang kenikmatan 

bagi kaum mukminin di surga, karena mereka disatukan dengan bidadari: 

“Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata 

jeli”. Karena pernikahan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut 

juga al-‘aqd, yaitu bergandengan (bersatunya) antara laki-laki dan perempuan. 

Dengan demikian, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama, 

karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengn 

ikatan cinta dan kasih saying. Dan karena ikatan tersebut merupakan sebab 

adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji. 

 Menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 

1menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang wanita dan 
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seorang laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

 Pernikahan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki, sedikitnya 

memiliki dua tujuan terpenting, yaitu untuk mendapatkan keturunan dan untuk 

menaga diri dari yang haram.  

Tujuan Pertama, mendapatkan keturunan atau anak.   

 Pernikahan dalam Islam, dianjurkan memiliki tujuan pertama untuk 

mendapatkan keturunan yang sholeh, yang menyembah Allah dan mendoakan 

kedua orang tuanya baik di kala masih hidup maupun setelah meninggal 

dunia, serta menyebut-nyebut kebaikannyadi kalangan manusia serta menjaga 

nama baiknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik RA 

berkata: “adalah Nabi SAW menyuruh kami menikah, dan melarang 

membujang dengan larang yang keras dan beliau bersabda: ‘nikahilah oleh 

kalian perempuan-perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku 

bangga dengan banyaknya kalian dari para nabi di hari kiamat’”.  

Seorang perempuan yang memiliki sifat Al-walud (banyak anak) dan 

al-wadud (pencinta), maka dia mempunyai unsur-unsur kebaikan, perangainya 

baik, serta mencintai suaminya. Inilah tujuan yang besar dari sebuah 

pernikahan. dalam surah an-Nahl: 72, Allah mengatakan “dan Dia (Allah) 

telah menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu”. 

Maka manusia dengan fitrah yang Allah berikan padanya, yaitu dijadikan 

mencintai anak-anak karena Allah menghiasi manusia dengan perasaan cinta 

pada anak-anak. Dalam surah ali-Imran: 14, Allah berfirman: “dijadikan indah 

pada (pandangan) manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diiginkan, yaitu 

wanita-wanita, anak-anak,….” 

Manusia memiliki naluri cinta pada anak-anak, karena Allah jadikan 

anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana yang disinyalir 

oleh al_Qur’an bahwa ‘harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia’, namun karena terlalu cintanya kepada anak-anaknya terkadang 

manusia bias terjerumus ke dalam fitnah, sehingga dia bermaksiat kepada 

Allah. Surah at-Taghabun menjelaskan bahwa “sesungguhnya hartamu dan 

anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang 

besar. 

Apabila fitnah anak pada manusia telah keterlaluan, maka bias 

mendorong pada perbuatan haram, seperti usaha yang haram untuk menafkahi 

mereka, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan jihad di jalan Allah, 



27 
 

karena takut kalau meninggalkan mereka. Maka anak dalam hal ini sama 

kedudukannya dengan musuh, sehingga wajib berhati-hati dari ketertarikan 

pada mereka. Hal inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surah at-

Taghabun 14, “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-

isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-

hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 

serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 

Ayat tersebut di atas turun terkait suatu kaum dari ahli Makkah. 

Mereka telah masuk Islam, lalu isteri-isteri dan anak-anak mereka menolak 

ajakan mereka. Maka ketika mereka dating kepada Rasulullah di Madinah, 

mereka melihat orang-orang yang mendajului mereka dengan hijrah. Sungguh 

mereka telah pandai-pandai dalam urusan agama, maka mereka ingin 

menghukum isteri-istri dan anak-anak mereka, lalu Allah menurunkan ayat 

ini. 

 Tujuan kedua adalah menjaga diri dari yang haram. 

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan pernikahan 

adalah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan keji, serta 

tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi 

syahwat itu merupakan sebab untuk bias menjaga diri, akan tetapi iffah 

(penjagaan) tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan tujuan dan niat. 

Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan yang lainnya, 

karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi 

syahwatnya dengan menyandarkan pada pemuasan nafsu atau jima’ yang 

berulang-ulang dan tidak ada niat untuk memelihara diri dari zina, maka di 

manakah perbedaan antara manusia dan hewan? 

Oleh karena itu, harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia 

melebihi perbuatan bernenag-senang yang mereka lakukan itu, yaitu 

tujuannya memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka 

terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram.  

 Islam, dalam menganjurkan umatnya melakukan pernikahan tidaklah 

semata-mata karena beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang 

sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata-mata 

sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh dan sholehah, bukan 

pula semata-mata sebagai cara untuk mengekang penglihatan, memelihara 

kemaluan dalam menyalurkan hasrat biologis, atau menyalurkan naluri 

seksual. Lebih dari itu semua, Islam menganjurkannya kerena memandang 

pernikahan sebagai salah satu wahana untuk merealisasikan tujuan yang lebih 
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besar, yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang 

akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi 

umat Islam.  

 Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa tujuan 

pernikahan dalam Islam sesungguhnya adalah sebagai peletak dasar 

terbentuknya masyarakat Islam. Kualitas suatu masyarakat atau bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Karena 

keluarga merupakan unit social yang terkecil, maka keluarga memegang 

peranan besar dan penting dalam pembentukan masyarakat yang dimaksud, 

karena itu Islam menggariskan bahwa keluarga harus dapat menjalankan 

fungsi-fungsi berikut: 3 

1. Penerus Misi Umat Islam 

Salah satu fungsi perkawinan dalam ajaran agama Islam adalah untuk 

melahirkan generasi penerus misi umat Islam. Sejarah  Islam 

menceritakan bahwa Islam sejak masa awal pembentukannya telah 

menghadapi banyak tantangan. Berbagai tantangan dan ancaman tersebut 

dapat dilewati dengan perjuangan berat dari para syuhada yang telah 

banyak berguguran di berbagai medan jihad. Meskipun para syuhada 

banyak yang telah gugur, namun mereka meninggalkan anak keturunan 

yang kuat yang kemudian melanjutkan perjuangan tersebut, sehingga 

sampai hari ini Islam dapat berdiri tegak dalam menghadapi berbagai 

ancaman dan bahaya. 

2. Perlindungan terhadap Akhlak 

Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana efektif 

memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari 

kekacauan. Karena itulah bagi pemuda yang mampu dianjurkan untuk 

menyambut seruan Rasulullah, “wahai pemuda, siapa di antara kalian 

berkemampuan maka menikahlah. Karena menikah lebih melindungi mata 

dan farji, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, 

berpuasa itu baginya adalah penenang”. 

3. Wahana Pembentukan Generasi Islam 

Pembentukan generasi yang handal, utamanya dilakukan oleh keluarga, 

karena keluargalah sekolah kepribadian pertama dan utama bagi seorang 

anak. Penyair kondang Hafidz Ibrohim mengatakan: “ibu adalah sekolah 

bagi anak-anaknya. Bila engkau mendidiknya berarti engkau telah 

menyiapkan bangsa yang baik perangainya” ibu sangat berperan dalam 

 
3 M. Saleh Karim dkk., Nasehat Perkawinan, (Mataram, Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 2013), hal. 
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pendidikan keluarga. Sementara ayah mempunyai tugas yang penting 

yaitu menyediakan sarana bagi berlangsungnya pendidikan tersebut. 

Keluargalah yang menerapkan sunnah rasul sejak bangun tidur, sampai 

akan tidur lagi, sehingga bimbingan keluarga dalam melahirkan generasi 

Islam yang berkualitas sangat dominan. 

4. Memelihara Status Sosial dan Ekonomi 

Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya keturunan maka 

diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan 

antar bangsa. 

Islam membolehkan pernikahan antar bangsa Arab dengan orang Ajam 

(non Arab), antara kulit hitam dengan kulit putih, antara orang Timur 

dengan orang Barat. Berdasarkan fakta ini, maka dapat dikatakan bahwa 

Islam sudah mendahului semua “system demokrasi” di dunia, dalam 

mewujudkan persatuan umat manusia. Bernard Shaw mengatakan: “Islam 

adalah agama kebebasan bukan agama peribudakan, ia telah merintis dan 

mengupayakan terbentuknya persaudaraan Islam sejak 1350 tahun yang 

lalu, suatu prinsip yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Romawi, tidak 

pernah ditemukan oleh bangsa Eropa dan bahkan Amerika modern 

sekalipun”. Selanjutnya mengatakan: “apabila anda bertanya kepada 

seorang Arab, India, atau Persia atau Afganistan, siapa anda? Maka 

mereka akan menjawab “saya Muslim”. Akan tetapi apabila anda bertanya 

pada orang Barat maka ia akan menjawab “saya orang Inggris, saya orang 

Itali, saya orang Perancis”. Orang Barat telah melepaskan ikatan agama, 

dan mereka berpegang teguh pada ikatan darah dan tanah air”. 

Untuk menjamin hubungan persaudaraan yang akrab antara anak-anak 

satu agama, maka Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan 

dengan orang-orang asing (jauh) karena dengan tujuan ini akan terwujud 

apa-apa yang tidak pernah direalisasikan melalui pernikahan dengan 

keluarga dekat. 

Selain fungsi social, fungsi ekonomi dalam berkeluarga akan Nampak. 

Sebuah hadis mengatakan: “nikahilah perempuan karena ia akan 

mendatangkan maal” (HR Abu Dawud dari Urwah RA). Maksud dari 

hadis tersebut adalah bahwa perkawinan merupakan sarana untuk 

mendapatkan keberkahan, karena apabila dibandingkan antara kehidupan 

bujangan dengan yang telah berkeluarga, maka akan didapatkan bahwa 

yang berkeluarga lebih hemat dan ekonomis disbandingkan dengan yang 
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bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga  lebih giat dalam 

mencari nafkah karena perasaan bertanggung jawab pada keluarga. 

5. Menjaga Kesehatan 

Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan berguna untuk memelihara para 

pemuda dari kebiasaan onani yang banyak menguras tenaga, juga dapat 

mencegah timbulnya penyakit kelamin. Selain itu, dengan menikah maka 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksualnya melalui cara yang benar, 

sehat, dan terjaga. Merebaknya penyakit kelamin seperti yang marak 

terjadi akhir-akhir ini, salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan 

menyalurkan hasratnya dengan sembarang orang. 

6. Memantapkan Spiritualitas 

Pernikahan berfungsi sebagai pelengkap, karena ia setengah dari keimanan 

dan pelapang jalan menuju sabilillah, hati menjadi bersih dari berbagai 

kcenderungan dan jiwa menjadi terlindung dari berbagai rasa was-was. 

Selanjutnya, dengan melihat fungsi yang dimainkan oleh keluarga maka 

wajar saja jika kemudian Islam menganjurkan setiap umat Islam untuk 

melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik telah 

berkata: “telah dating tiga orang ke rumah istri-istri Nabi. Mereka bertanya 

tentang ibadahnya, maka ketika diberitahu mereka merasa seakan-akan 

amalnya sangat sedikit, lalu mereka berkata: “dimana kita disbanding 

Rasulullah, sungguh Allah mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang 

akan dating”. Maka berkata salah seorang di antara mereka: “adapun saya, 

maka saya akan sholat malam selamanya”, dan berkata seorang lagi: “aku 

akan berpuasa sepanjang masa”, dan yang lainnya “aku akan meninggalkan 

perempuan dan tidak akan menikah”. Lalu dating Rasulullah kemudian 

berkata: “kaliankah yang berkata begini begitu? Demi Allah, sungguh aku 

adalah orang yang paling takut dan paling takwa dari kalian, akan tetapi aku 

sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi 

perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak 

termasuk golonganku”. 

Makna dari “barang siapa yang membenci sunnahku” adalah berpaling 

dari jalanku dan menyelisihi apa yang aku kerjakan, sedangkan makna dari 

“bukan dari golonganku” yakni bukan dari golongan yang lurus dan yang 

mudah, sebab dia memaksakan dirinya dengan apa yang tidak diperintahkan 

dan membebani dirinya dengan sesuatu yang berat. Jadi maksudnya adalah, 

barang siapa yang menyelisihi petunjuk dan jalannya Rasulullah, dan 

berpendapat bahwa apa yang dikerjakannya dari ibadah itu lebtih baik dari apa 
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yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sehingga makna dari ucapan bukan dari 

golonganku adalah bukan termasuk orang Islam. 

Hokum pernikahan ini merupakan sunnah bagi orang yang dapat menahan 

kebutuhan biologis dan tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina jika dia 

tidak menikah, serta dia telah mampu memenuhi nafkah dan tanggung jawab 

terhadap keluarga. Sedangkan bagi orang yang takut terjerumus ke dalam zina 

kecuali dengan nikah, maka nikah menjadi wajib baginya. 

Adapun tujuan dari dilakukannya pernikahan adalah: 

1. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia. 

2. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi. 

3. Melanjutkan dan memelihara keturunan. 

4. Bertaqwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan 

maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal. 

5. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturrahmi antar 

keluarga. 

 Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang 

aman damai adalah hakikat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk 

hidup bahagia sejahtera, manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa 

yang aman damai. Dengan ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah 

terpecahkan apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-

manusia yang hidup dengan segala cita dan citranya. 

 Pada akhir hayat manusiapun Allah memanggil hambaNya yang berjiwa 

tenang dan damai, sebagaimana firmanNya dalam surah alFajar ayat 27-30: 

“Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha 

(senang) dan diridai . maka masuklah dalam golongan hamba-hambaKu dan 

masuklah ke dalam surgaKu”. 

 Menurut Chorus, seorang Psikolog Belanda bahwa ada tiga macam 

kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup tenang dan damai, 

yaitu: pertama, kebutuhan vital biologis, seperti makan, minum, dan 

kebutuhan seksual. Kedua, kebutuhan social kultural, seperti pergaulan social, 

kebudayaan dan pendidikan. Ketiga, kebutuhan metaphisis atau religious, 

seperti agama, moral, dan filsafat hidup. Ketiga kebutuhan tersebut saling 

berhubungan, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus 

terpenuhi untuk dapat hidup bahagia dan aman damai. 

D. Keluarga Sakinah  

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, 

diliputi suasana kasih saying antara anggota keluarga dan lingkungannya 
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secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, keagamaan, dan akhlak mulia. 

KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga 

Sakinah menetapkan, beberapa kriteria sebuah keluarga dikatakan sebagai 

Keluarga Sakinah, adalah sebagai berikut: 

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui 

perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual 

dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, sholat, 

zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan. 

2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material 

secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social 

psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan 

keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi keagamaan di 

lingkungannya. 

3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta 

mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan 

lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta 

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, 

infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya. 

4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, social psikologis 

dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri 

tauladan bagi lingkungannya. 

5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara 

sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta 

dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

Pembinaan keluarga sakinah dapat dilakukan melalui beberapa cara, 

yaitu: 

1. Pendidikan agama dalam keluarga. Tugas ini prinsipnya dilakukan 

oleh orang tua (ayah ibu), bertujuan untuk menanamkan, 

mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, 

akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan 

lingkungannya. Namun bagi orang tua yang tidak mampu 
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melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama 

secara terpadu dalam bentuk kelompok belajar agama (Kejar Agama), 

sehingga mereka memiliki kemampuan melaksanakan tugas tersebut 

dalam kelurga. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena 

sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola yang demikian, maka 

program pengadaan tenaga pengajar (ustadz/ustadzah) ke rumah perlu 

diupayakan. Di samping itu juga, program ini juga menyediakan buku-

buku pedoman bagi orang tua. 

2. Pendidikan agama di masyarakat. program ini juga mengupayakan 

peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul 

karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan 

pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, 

kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya 

ini menekankan pada aspek peningkatan pengetahuan, pengamalan, 

dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, 

keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini 

dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negative perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat 

Indonesia memiliki ketahan yang kokoh dalam era globalisasi. 

3. Peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal. Kegiatan 

ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di 

lembaga pendidikan agama, umum, dan kejuruan, dimulai dari tingkat 

pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta difokuskan pada 

penanaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlakul karimah. 

4. Kursus calon pengantin. Tingginya angka perselisihan bahkan 

perceraian keluarga, dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh 

rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan 

mengatasi berbagai permasalah rumah tangga. Untuk menekan angka 

tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumahtanggaan, kursus 

calon pengantin (suscatin) sangat diperlukan. Pelaksanaannya dengan 

memanfaatkan waktu tunggu sepuluh hari sebelum pelaksanaan 

pernikahan. 

5. Konseling keluarga. Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit 

menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab 

ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan objektif terhadap 

pihak suami dan isteri yang berselisih berikut persoalan yang 
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dihadapinya, untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap adil, 

netral, dan objektif, yang bertujuan membantu penyelesaian masalah 

masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan 

salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan. Selama ini,tugas 

tersebut dilakukan oleh para konsultan Badan Penasihat, Pembinaan, 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Yang perlu mendapat perhatian 

adalah para konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas 

kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan 

yang dihadapi keluargapun semakin kompleks. 

6. Pembinaan Remaja Usia Nikah. Masa remaja adalah masa peralihan, 

pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan membutuhkan 

perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa ingin tahu mereka 

dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi membawa serta  budaya 

yang bertentangan dengan ajaran  agama dan norma susila, seperti 

pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, perkelahian remaja, 

penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, dan sebagainya. Untuk itu, 

pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah agar para remaja 

memiliki sikap kesolehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, 

sehigga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks 

pra nikah, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya. 

7. Pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan ini diarahkan untuk 

menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang 

termasukkurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan 

mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis taklim, 

membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan bantuan 

modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk 

mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya pemberdayaan 

ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, 

sedekah, hibah, serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya.dan 

bombing 

8. Upaya peningkatan gizi keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang 

pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan calon pengantin, 

imunisasi tetanus toxoid (TT) dan penambahan tablet zat besi agar 

kelak mampu melahirkan generasi yang unggul. 

Berbagai program di atas bertujuan untuk terbentuknya 

keluarga sakinah yang bahagia lahir dan batin, mampu memenuhi 
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kebutuhan mental dan spiritual, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang diliputi suasana penuh cinta 

kasih dan kasih saying baik dalam hubungan antar anggota keluarga 

,maupun dengan lingkungan masyarakatnya. 

Dengan demikian, keluarga sakinah merupakan sebuah gerakan 

yang tumbuh dari masyarakat dan diangkat menjadi gerakan nasional, 

sebagai upaya konkrit dan sinergi masyarakat bersama pemerintah 

untuk menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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BAB III  

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Observasi dan wawancara  

 Kegiatan observasi dan wawancara dengan kepala desa, tokoh 

masyarakat dan remaja yang ada di desa Giri Madia dilakukan oleh 

dosen pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat, dibantu oleh 

para mahasiswa peserta kegiatan Kuliah Kerja Partisipatif IAIN 

Mataram. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan ini, yaitu dengan 

cara pembagian tugas antara dosen dan mahasiswa. Dosen bertugas 

untuk mewawancarai kepala desa dan tokoh masyarakat, sedangkan 

mahasiswa bertugas melakukan observasi dan mewawancarai remaja 

dan tokoh masyarakat. Mahasiswa dibagi menjadi lima kelompok 

sesuai dengan jumlah dusun yang ada di desa Giri Madia. Yang 

bertugas di dusun Kebun Baru adalah Khairul Munzirin, Suharti, dan 

Siti Aisyah; yang bertugas di dusun Montong Galur adalah Haris 

Cahyadi, Saripah, dan Nafsul Mutmainnah; yang bertugas di dusun 

Awang Madia adalah Rifnul Kuswendi, Susi Komalasari, dan Rini 

Safitri Humaera; yang bertugas di dusun Leong adalah Bambang 

Irawan dan Halawi; dan yang bertugas di dusun Montong Lisung 

adalah BaiqWinda Budiati, Deni Sulastri, dan Baiq Eli Purnawati. 

 Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Giri Madia bapak 

Samiuddin, diperoleh informasi bahwa di tempat ini angka putus 

sekolah masih tinggi yang disebabkan oleh pernikahan usia dini. 

Selain angka putus sekolah, didapatkan juga bahwa usia pernikahan di 

bawah umur masih sering terjadi. Masih menurut kepala desa, keadaan 

ini terjadi karena anak-anak usia sekolah belum atau tidak memahami 

nilai penting dari pendidikan dan apa tujuan sebenarnya dari 

pernikahan atau berumah tangga. Mereka hanya mengikuti hasrat 

keremajaannya tanpa paham apa yang mereka lakukan. Tokoh 

masyarakat dan orang tua sebenarnya sudah sangat resah dengan 

kondisi ini, sehingga ada beberapa upaya yang dilakukan. Misalnya 

kalau anak perempuannya yang masih berusia sekolah sudah terlanjur 

“dipaling”, maka orang tua berhak menjemput/mengambil kembali 

anaknya tersebut dan menolak untuk menikahkannya. Upaya ini 

sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, yakni 

jika seorang perempuan sudah “dipaling” maka dia harus segera 

dinikahkan.  
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 Terkait dengan upaya penjemputan dan penolakan untuk 

menikahkan ini, beberapa waktu yang baru lalu pernah terjadi seorang 

anak perempuan siswa kelas VIII sebuah SLTP dipaling oleh pacarnya 

saat berada di sekolah. Orang tua anak perempuan ini tidak menyetujui 

dan mesih menginginkan anaknya menlanjutkan pendidikannya. 

Namun apa yang terjadi, justeru anak perempuan tersebut tetap ngotot 

minta dinikahkan. Sehingga orang tua, guru, dan tokoh masyarakat 

tidak berdaya dan terpaksa menikahkan anak yang masih di bawah 

umur itu. 

 

B. Mapping 

 Untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat, terlebih dahulu di sini akan dipaparkan 

gambaran wilayah desa Giri Madia. Kegiatan pemetaan yang 

dilakukan terhadap semua wilayah yang ada di desa Giri Madia telah 

menghasilkan data keadaan yang begitu beragam dari semua bidang. 

Kegiatan pemetaan yang dilakukan selama seminggu dibantu 

dilaksanakan oleh mahasiswa KKP dibantu oleh remaja-remaja yang 

ada di desa tersebut. Kegiatan pemetaan yang dilakukan berkisar 

 pada jumlah penduduk, kehidupan keagamaan,perekonomian 

masayarakat, adat istiadat, kultur budaya masyarakat, serta kondisi 

geografisnya. 

 Desa Giri Madia merupakan desa pemekaran dari desa Duman. 

Pemekaran ini dilakukan dengan alasan agar tercipta pemerataan dan 

pelayanan masyarakat dapat diberikan secara memadai. Desa ini 

merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Lingsar 

kabupaten Lombok Barat. Secara geografis Giri Madia berbatasan 

langsung dengan desa Longseran di sebelah Timur, sebelah barat 

berbatasan dengan desa Geria, dan di sebelah selatan berbatasan 

dengan desa Langko. Bentangan wilayah Giri Madia berada di dataran 

tinggi dan bergelombang. Warna tanahnya hitam dan bertekstur debu, 

namun semua dusun tidak pernah mengalami kekeringan sama sekali, 

bahkan wilayah ini terkenal dengan daerah yang sangat lebat dengan 

pepohonan dan buah duriannya. 

 Warga masyarakat Giri Madia terdiri dari etnis Sasak dan etnis 

Bali, sehingga system kepercayaan atau agama yang dianut oleh 

masyarakat adalah agama Islam (70 %) dan Hindu (30%). Secara 

umum masayarakat di sini berasal dari satu marga, yang kemudian 
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berpengaruh terhadap kerukunan dan keharmonisan yang sangat 

terjaga meskipun mereka berbeda agama. 

 Pada awal pemekaran, warga yang berdomisili di tempat ini 

belum terlalu banyak dan infrastruktur pun belum diperbaiki seperti 

saat sekarang. Seiring berkembangnya tingkat perekonomian dan 

SDM, maka masyarakat mulai membuka lahan-lahan baru sebagai 

tempat mata pencarian dan wilayah pemukiman. Sejak saat itu desa 

Giri Madia terlihat berkembang dengan bagus dan cepat.  

 Di sini terdapat tempat wisata (meski belum dikenal luas) air 

terjun “AIQ KELEP”. Setiap hari Minggu ada saja pengunjung yang 

dating ke sana. Namun pada saat musim kemarau seperti sekarang, 

debit airnya menjadi berkurang bahkan cenderung mengalami 

kekeringan. Tempat wisata ini jika dikelola dan dipromosikan dengan 

baik, maka dapat menjadi pemasukan dan tambahan pendapat bagi 

masyarakat desa. Tetapi sampai saat ini lokasi ‘AIQ KELEP” masih 

dibiarkan alami dan terkesan semrawut. 

 Wilayah desa Giri Madia dibagi menjadi lima dusun, yaitu: 

a. Dusun Leong 

Dusun Leong adalah dusun yang memiliki penduduk terpadat di 

Giri Madia yaitu 2571 jiwa. 

b. Dusun Awang Madia 

Dusun awing Madia memiliki penduduk yang rata-rata beragama 

Hindu. 

c. Dusun Montong Lisung 

Dusun montong Lisung memiliki penduduk yang sedikit dan jarak 

antara dusun ini dengan kantor desa adalah yang terjauh 

dibandingkan dengan dusun lainnya. Untuk mencapai tempat ini 

perjalanan yang dilalui adalah kebun-kebun yang dimiliki oleh 

warga. 

d. Dusun Montong Galur 

Dusun Montong Galur memiliki penduduk yang rata-rata 

beragama Hindu seperti halnya dusun Awang Madia. 

e. Dusun Kebun Baru 

Dusun Kebun Baru merupakan dusun yang berada di posisi paling 

tinggi dan akses jalan berakhir di wilayah ini. Penduduk di wilayah 

ini adalah yang terpadat nomor dua setelah dusun Leong. Bedanya, 

masyarakat di dusun Leong tersebar secara merata, sedangkan di 

Kebun Baru tidak tersebar merata. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Focus Group Discussion (FGD) 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada tanggal 2 

September 2015, dihadiri oleh dua puluh tiga peserta, dari tiga puluh undangan yang 

disebarkan. 

Kegiatan FGD yang dilaksanakan, dibuka oleh kepala Desa Giri Madia bapak 

Samiuddin yang memberikan sambutan positif terhadap kegiatan tersebut. Dalam 

sambutannya kepala desa banyak menyampaikan harapannya terhadap masa depan 

generasi muda di desa ini, yang menurutnya masih sangat jauh dari yang diinginkan. 

Karena para remaja di tempat ini tidak memiliki mimpi tentang masa depan. Mereka 

merasa cukup hanya dengan sekolah yang bahkan tidak tamat SLTP. Para remaja 

beranggapan bahwa yang terpenting adalah bias bekerja. Anggapan ini semakin kuat 

dengan adanya lapangan kerja yang tersedia yang mereka sebut dengan “bank Subuh” 

yaitu sebuah koperasi yang baru-baru ini didirikan. Dengan adanya koperasi ini, para 

remaja berpendapat bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi, yang sudah sarjana saja 

banyak yang masih mengangur. Kalau sudah bias mencari nafkah  (memberi makan) 

untuk keluarga itu sudah cukup. Jadi inilah yang menjadi kegelisahan dari kepala 

desa, sehingga kegiatan ini dianggap sangat tepat dilaksankan di desanya. 

Selanjutnya FGD dipandu oleh dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian 

masyarakat. dalam prosesnya kemudian peserta dibagi menjadi tiga kelompok 

diskusi, dan dalam setiap kelompok ditempatkan satu atau dua orang mahasiswa 

peserta KKP yang berperan sebagai pemandu diskusi dalam masing-masing 

kelompok. Kepada setiap kelompok kemudian diberikan satu materi untuk 

didiskusikan.  

Kelompok satu beranggotakan Budi Santoso, Sahman, Indrawati, I Nengah 

Wardana, Nafsul Mutmainnah, Baiq Eli Purnawati, Deni Sulastri, dan Suharti. 
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Kelompok ini mendiskusikan tentang pengetahuan mereka tentang pernikahan. 

Kelompok dua  beranggotakan Rima Sofiana, Faisal Ali Bara Akbar Sugandi, 

Syarifah, Bambang Irawan, Susi Komalasari, Marli, Siti Aisyah. Kelompok ini 

mendiskusikan tentang apa yang diharapkan dari lembaga pernikahan. dan kelompok 

tiga beranggotakan Saepuddin, Khairil Munzirin, Saidi, Baiq Winda Budiati, I Ketut 

Giri W., Rini Sapitri, Haris Cahyadi, dan Rifnul Kuswendi. Kelompok ini 

mendiskusikan tentang apa yang bias dilakukan untuk meminimalisasi pernikahan 

dini. 

Berdasarkan FGD tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Kelompok satu yang mendiskusikan tentang pengetahuan terkait pernikahan, dan 

kelompok dua yang mendiskusikan tentang harapan dari lembaga pernikahan, 

merekomendasikan poin-poin sebagai berikut: 

• Pergi ke KUA untuk melakukan ijab Kabul yang sah. Negara (Indonesia) 

sudah mengatur bahwa setiap pasangan yang akan melangsungan pernikahan 

harus mendaftarkan diri ke kantor KUA setempat. Setelah penelusuran 

dilakukan oleh KUA terkait identitas dan status calon mempelai, maka ijab 

Kabul pun dapat dilaksanakan. Meskipun Negara sudah mengatur bahwa 

setiap pernikahan harus melalui KUA, namun dalam kenyataannya masih 

banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan/pernikahan 

sirri. Ada beberapa alasan yang membuat orang melakukan pernikahan sirri 

ini, seperti, salah satu pasangan sudah berkeluarga namun tidak 

mendapatkan persetujuan/izin dari istri; pasangan belum ingin 

mempublikasikan pernikahannya secara resmi kenegaraan karena alasan 

karir misalnya, yang penting sudah melaksanakan pernikahan secara 

keagamaan. Apapun alasan setiap pasangan yang melakukan pernikahan sirri 

ini, biasanya membawa masalah di belakang hari, dan selalu yang menjadi 

korban adalah pihak perempuan. Karena itu sebaiknya setiap pernikahan 

harus melalui KUA. 

• Ibadah dan sunnah rasul. Pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan 

suami istri yang beragama Islam, dipandang sebagai sebuah bentuk ibadah 

dan salah satu sunnah rasul. Dalam kajian teori yang sudah dilakukan di atas, 

sudah dijelaskan bahwa suami dan istri ibaratkan pakaian, yang berarti saling 

melengakapi dan melindungi serta saling memberi dan menerima. Islam 

menngajarkan bahwa suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi, setiap kewajiban yang dilaksanakan ini bernilai ibadah. 

Misalnya suami yang menafkahi istrinya, istri yang menjaga kehormatan 

dirinya dan harta benda suaminya, atau melakukan hal-hal yang membuat 

keduanya saling menyenangkan. Demikian juga, pernikahan adalah sebuah 
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sunnah rasul. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang 

bersifat manusiawi, karena melalui pernikahan manusia akan dapat 

berkembang biak dan mempertahankan keturunannya. Islam (Fiqh) 

memandang bahwa hokum pernikahan itu terbagi menjadi wajib, sunnah, 

makruh, dan haram. Meskipun demikian, islam tetap menganjurkan bahwa 

pernikahan adalah institusi yang sangat terhormat untuk menyalurkan 

kebutuhan biologis, ketimbang harus mencarinya di tempat yang tidak 

dibenarkan oleh agama. 

• Memperoleh keturunan yang baik. Tujuan pernikahan selain untuk 

menyalurkan kebutuhan seksual, adalah untuk memperoleh keturunan yang 

baik. Setiap pasangan yang menikah pasti mengharapkan memperoleh 

keturunan yang baik, yang akan melanjutkan garis keturunannya. Keturunan 

yang baik tidak akan didapatkan kecuali melalui ikatan pernikahan yang sah 

menurut agama. Islam (hadis) sudah tegas-tegas menyatakan bahwa salah 

satu dari tiga hal yang tidak akan terputus dari seorang hamba, adalah doa 

anak yang sholeh, dan al-Quran mengajarkan kepada setiap hambanya untuk 

senantiasa berharap kepada Allah agar diberikan keturunan yang akan 

menjadi qurrota a’yun bagi kedua orang tuanya. Itulah kenapa Islam 

mengajarkan, jikalau hendak menikah hendaklah memilih laki-laki dan 

perempuan yang baik, agar memperoleh keturunan yang baik pula.  

• Menghalalkan yang haram. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak memiliki hubungan darah, pada awalnya adalah haram. Namun setelah 

menikah maka keduanya sudah merubah hokum tersebut menjadi halal. Ini 

bermakna bahwa dengan menikah maka segala hal yang sebelumnya tidak 

boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan, maka sekarang sudah boleh 

atau halal dilakukan. Terkait hubungan laki-laki dan perempuan ini, Islam 

memiliki aturan yang sangat ketat. Al-Qur’an maupun Hadis dan Sunnah  

telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berkhalwat 

berdua, karena pihak yang ketiga pasti syaitan. Selain itu, laki-laki dan 

perempuan secara jelas dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan-

perbuatan yang mengarah kepadanya. Dan untuk menghindari fitnah ini, 

maka sebelum menikah Islam tidak mengenal konsep pacaran, melainkan 

hanya ta’aruf yang sesuai syar’i. melalui proses ta’aruf ini, jika kedua belah 

pihak saling cocok maka boleh dilanjut ke jenjang pernikahan. setelah 

pernikahan inilah, baru laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki 

hubungan yang sah sebagai suami istri, halal melakukan seperti hubungan 

seksual dan hal-hal semacamnya. Dengan demikian, untuk menghindari 

perbuatan zina maka laki-laki dan perempuan harus menikah. 



42 
 

• Pembentukan keluarga yang SAMAWA. Setelah menikah secara sah, maka 

pasangan suami istri pastilah memimpikan keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah, yaitu keluarga yang tenteram, saling mencintai dan menyayangi. 

Semua impian tentang kebahagiaan berkeluarga ini, tentu saja tidak akan 

didapatkan jika sebuah pasangan tidak melakukan pernikahan dengan sah 

dan benar. Selain itu, perlu juga disadari oleh setiap pasangan yang menikah, 

bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat menentukan dalam 

pembentukan masyarakat islami yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur. 

Sebab keluarga, sebagai unit social yang terkecil memberikan sumbangsih 

nyata terhadap baik buruknya budaya dan peradaban manusia. Itulah kenapa 

kemudian pendidikan keluarga dikatakan sebagai pendidikan yang utama 

dan pertama yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika yang 

mendasari terbentuknya peradaban yang besar dan luas. Hanya dengan 

pasangan menikah yang sah-lah seseorang dapat melakukan semua usaha 

kea rah itu. 

• Kewajiban bagi yang sudah siap. Dalam kajian fiqh, hokum pernikahan itu 

ada beberapa macam, seperti wajib, haram, sunat, mubah dan makruh. 

Pernikahan ini menjadi kewajiban jika seseorang itu sudah memiliki 

kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika tidak menikah maka 

akan menjerumuskannya kepada perbuatan zina. Terkait ini hadis 

menjelaskan bahwa jika seorang pemuda sudah sangat ingin untuk menikah, 

namun dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka hendaknya dia 

melaksanakan puasa. Sebab dengan berpuasa maka seseorang akan mampu 

mengendalikan hawa nafsunya termasuk nafsu seksual. 

b. Kelompok tiga yang mendiskusikan tentang upaya untuk meminimalisasi 

pernikahan dini, merekomendasikan poin-poin sebagai berikut: 

• Pendekatan social. Remaja, sebagaimana halnya anggota masyarakat yang 

lainnya juga merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat yang 

menempati wilayah tertentu, sehingga mereka harus mengikuti semua 

peraturan yang berlaku di tempat tinggalnya. Selain sebagai anggota 

masyarakat, remaja juga merupakan bagian dari sebuah lembaga pendidikan 

tempatnya mereka dididik dan dibimbing menuju kedewasaan. Tentu saja, 

selain kedua wilayah tersebut, bagian terpenting dari perjalanan hidup para 

remaja adalah lingkungan keluarga. Karena di keluarga lah mereka diberikan 

nialai-nilai dasar terkait agama dan norma-norma lainnya. Dengan demikian, 

apabila ingin mendekati remaja maka harus mendekati ketiga lingkungan 

tersebut, terutama lingkungan masyarakat di mana para remaja biasanya 

berkumpul dengan teman sebayanya. 
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• Penyuluhan-penyuluhan. Usia remaja adalah usia yang paling 

membingungkan, mulai dari adanya perubahan fisik yang begitu berbeda 

dengan usia anak-anak, kemudian perbedaan perlakuan orang dewasa yang 

dalam beberapa hal menuntut mereka berlaku sesuai dengan norma yang 

diberlakukan terhadap orang dewasa, tetapi pada saat yang sama mereka 

masih juga dikatakan sebagai anak-anak. Selain itu, mereka mempunyai 

dorongan psikologis yang seringkali tidak bias dipahami, juga kesulitannya 

dalam memahami peraturan yang berlaku dalam masyarakat. mengingat 

begitu riskannya usia ini, karenanya pendampingan oleh orang yang sudah 

dewasa sangat diperlukan. Selain oleh orang tua di rumah dan guru di 

sekolah, pihak lain juga dapat memberikan pendampingan kepada para 

remaja, seperti memberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi, 

penyalahgunaan narkotika, tentang peraturan perundangan yang terkait 

dengan kehidupan praktis dan sebagainya. 

• Pendekatan terhadap orang tua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa 

orang tua harus memiliki peranan penting dalam kehidupan anak-anaknya, 

terutama sampai anaknya berusia remaja. Orang tua sebagai pendidik kodrati 

mempunyai tanggungjawab moral terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anaknya. Karena perannya yang sangat penting ini, maka setiap orang tua 

harus mengupayakan pendidikan terbaik, terutama dalam memberikan  

landasan keagamaan, moral, dan nilai-nilai yang baik. Islam mengajarkan 

bahwa pendidikan terhadap anak harus dilakukan jauh sebelum menikah, 

misalnya menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dan kemudian jika 

ingin menikah, maka harus memilih pasangan yang memiliki integritas 

kepribadian dan berasal dari keluarga baik-baik. Selanjutnya ketika telah 

memiliki anak, maka orang tua harus berhati-hati dalam memberi nafkah, 

jangan sampai memberikan barang yang haram. Terkait dengan pernikahan 

dini, orang tua harus menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada 

pergaulan yang salah. Untuk itulah maka orang tua harus menciptakan 

lingkungan keluarga yang ramah, yang membangun interaksi dan relasi antar 

anggota secara terbuka. Jangan sampai anak mencari tahu apa yang tidak 

diketahuinya dari pihak lain. Orang tua harus bias menjadi sahabat bagi 

anaknya, terutama yang berusia remaja, yang merupakan usia paling riskan 

dalam perjalanan hidup manusia. Kedekatan anak dan orang tua sedikit 

banyak akan menghindarkan anak dari salah pergaulan.  

• Membuat awig-awig desa. Setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai 

kearifan local yang biasanya menjadi aturan tidak tertulis yang harus 

dipatuhi oleh setiap anggotanya, agar tercipta keteraturan dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Masyarakat Sasak juga biasanya memiliki aturan adat yang 

disebut awig-awig, yang dirumuskan bersama-sama oleh tokoh masyarakat, 

tokoh agama, masyarakat, dan perwakilan dari komponen yang lainnya. 

Karena awig-awig mempunyai kekuatan mengikat, maka menurut para 

peserta FGD, ketentuan tentang tidak boleh menikah pada saat usia dini, 

harus dibuatkan awig-awig-nya. Apabila awig-awig ini dilanggar, maka 

keluarga harus membayar denda kepada pemerintah desa, atau sanksi yang 

paling berat adalah dikucilkan dari pergaulan masyarakat. sebenarnya 

apapun bentuk aturan yang dibuat, kalau tidak ada pengertian dan kesadaran 

dari anggota masyarakat, maka pelanggaran akan tetap ada. 

B. Penunjukkan Koordinator Remaja 

Setelah melakukan FGD, kemudian peserta menyepakati untuk menunjuk  

satu orang remaja pada setiap dusun, yang akan menjadi penghubung bagi remaja-

remaja lainnya jika ada informasi terkait kegiatan yang berhubungan dengan mereka. 

Selain penunjukkan remaja pada setiap dusun, disepakati pula untuk menunjuk satu 

remaja yang bertugas sebagai koordinator dari semua remaja yang ada. Yang 

disepakati sebagai coordinator para remaja adalah saudara Marli. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pendampingan untuk memberdayakan para remaja usia nikah di desa 

Giri Madia Kecamatan Lingsar Lombok Barat dilaksanakan berdasarkan keadaan 

subjektif di lapangan, yaitu masih tingginya angka pernikahan yang dilakukan oleh 

para remaja, terlebih lagi bagi remaja yang masih berstatus sebagai pelajar. Keadaan 

ini tentu saja sangat mengkhawatirkan orang tua dan pemerintah setempat. Untuk 

itulah pemerintah menyambut positif adanya kegiatan pendampingan ini. 

Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa Giri 

Madia, Mahasiswa peserta KKP IAIN Mataram tahun 2015/2016, serta para remaja  

setempat. Kegiatan yang dilakukan menggunakan teknik PAR, yang dimulai dengan 

observasi dan wawancara, mapping permasalahan, FGD, dan penunjukkan 

coordinator remaja. 

Kegiatan ini belum memperlihatlah hasil yang memadai. Tetapi sebagai sebuah 

langkah awal, sudah cukup memberikan informasi bahwa remaja di desa Giri Madia 

masih membutuhkan motivasi dan pendampingan yang intens, sehingga mereka dapat 

merubah mindset-nya tentang pernikahan, serta menjadi agen pembangunan dan 

perubahan bagi desanya kelak.  

B. Saran 

1. Kepada para remaja di desa Giri Madia, supaya lebih mementingkan pendidikan. 

Tidak terlena dengan pergaulan yang dapat merusak masa depan. Hindari 

pernikahan dini, yang biasanya lebih banyak membawa dampak negative bagi 

kehidupan berkeluarga daripada dampak positifnya. 

2. Kepada para orang tua di desa Giri Madia, supaya dapat mendampingi 

pertumbuhan dan perkembangan putra/putrinya, dengan menjadi teman yang 

dapat memahami segala permasalahan yang biasanya dihadapi oleh para remaja, 

seperti masalah pendidikan, pergaulan, ekonomi, dan sebaginya. Yang tidak 

kurang pentingnya adalah Memberikan pengertian kepada anak remaja untuk 

lebih mementingkan pendidikan daripada pernikahan dini. 
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3. Kepada pemerintah desa Giri Madia, supaya selalu memfasilitasi kebutuhan para 

remaja, sehingga mereka dapat memiliki aktivitas dan kesibukan yang dapat 

memperkecil ruang gerak mereka ke arah pergaulan yang tidak benar. Upaya 

yang dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan program-program yang 

melibatkan para remaja. 

4. Kepada pihak-pihak penyuluh seperti BP4, BNN, BKKBN dan semacamnya, 

supaya menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam mengintensifkan 

penyuluhan kepada para remaja, karena bagaimanapun apa yang terjadi pada 

remaja kebanyakan karena ketidaktahuan dan kurangnya ilmu pengetahuan yang 

mereka miliki. 

5. Kepada IAIN Mataram, supaya kegiatan pendampingan hendaknya berlangsung 

secara berkesinambungan, sehingga hasilnya dapat terlihat nyata. 
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