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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH1
 

 

 

No Bab Halaman Terjemah 

1 1 1 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-

mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, 

dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu. 

2 2 25 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. 

3 2 25 Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

4 2 26 Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara 

kamu yang memiliki ongkos menikah, maka 

hendaklah ia menikah karena sesungguhnya 

menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata 

dan bisa membentangi kehormatan dan barangsiapa 

yang tidak mampu maka ia harus berpuasa, sebab 

puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu. 

5 2 26 Ada empat perkara yang termasuk sunnah para 

                                                           
1
Adapun terjemahan disini menggunakan terjemahan buku terjemahan langsung, seperti al-

Quran dan Terjemahnya dan untuk terjemahan hadis menggunakan aplikasi digital Lidwa Pustaka 

Kitab 9 Imam Hadis. 
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Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, 

dan menikah. 

6 2 33 Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk kawin. kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 

mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan 

harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia 

menahan diri (dari memakanharta anak yatim itu) 

dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia 

Makan harta itu menurut yang patut. kemudian 

apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang 

penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah 

sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 

7 4 116 "Wahai sekalian pemuda! Siapa di antara kalian 

yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia 

menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan 

dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan siapa 

yang belum sanggup (menikah), maka hendaklah ia 

berpuasa karna itu meredakan (syahwat)." 

8 2 118 Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka 

mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan 

kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu 

kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya 

dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian 

tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka 

dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim 

itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan 

diri (dari memakan harta anak yatim) dan 

barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan 

dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan 

harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. 

Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama   :  

Desa   : 

Tanggal Wawancara :                                        Jam  : 

Tempat Wawancara : 

Pertanyaan: 

A. Pelaku Pernikahan Dini 

1. Pemahaman Pernikahan  

a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan ? 

b. Pada umur berapak saudara menikah ? 

c. Menurut Bapak/Ibu umur berapa seseorang siap untuk menikah ? 

d. Menurut Bapak/Ibu umur hal apa saja seseoran dikatakan siap untuk 

melakukan pernikahan ? 

e. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang yang bapak/ibu 

tentang keuntungan dan kerugian pernikahan dini ? 

 

2. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini 

a. Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan apa alasan memutuskan menikah 

dini ? 

b. Adakah keterlibatan pihak keluarga dalam memutuskan menikah dini ? 
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c. Sebelum menikah apakah bapak/ibu sudah memiliki penghasilan ? 

d. Pada saat menikah apakah bapak/ibu masih sekolah ? 

e. Apakah menikah dini ini sudah menjadi tradisi dalam keluarga bapak 

/ibu ? 

3. Dampak Pernikahan 

a. Setelah menikah apa yang bapak/ibu rasakan ? 

b. Setelah memiliki anak apa yang bapak/ibu rasakan ? 

c. Setelah menikah apakah kehidupan rumah tangga bapak/ibu harmonis 

? 

d. Apa perbuhan social setelah bapak/ibu menikah ? 

e. Apakah ada kesulitan setelah menikah ? 

B. KUA 

a. Bagaimana perkembangan pernikahan di Kecamatan ……. Sampai 

saat ini ? 

b. Rata-rata usia berapa pernikahan dilaksanakan didaerah ini ? 

c. Idealnya pada usia berapa pernikahandapat dilaksanakan ? 

d. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan saat menikaha ? 

e. Selain kedewasaan apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah ? 

f. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan yang dilakukan masyarakat 

lebih banyak dicatatkan atau tidak ? 

g. Jika lebih banyak dicatatkan atau tidak apa penyebabnya ? 

h. Pernikahan Dini itu seperti apa maksudnya ? 
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i. Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan rumah 

tangga ? 

j. Desa mana yang paling banyak melakukan pernikahan dini ? 

k. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pernikahan dini didaerah 

tersebut ? 

l. Ketika ada pengajuan pernikahan dini , apa tindakan pertama yang 

dilakukan KUA ? 

m. Apa yang menyebabkan KUA mengabulkan pernikah dini ? 

n. Adakah dorongan atau larangan dari tokoh adat atau ulama setempat 

untuk melangsungkan pernikahan dini ? 

o. Apaka dari KUA pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk 

mengurangi angka pernikahan dini ? 

p. Apakah ada dampaknya bagi masyarakat terkait sosialisasi  

 

C. Pemerintah Desa 

a. Bagaimana perkembangan pernikahan di desa……. Sampai saat ini ? 

b. Rata-rata usia berapa pernikahan dilaksanakan didaerah ini ? 

c. Idealnya pada usia berapa pernikahandapat dilaksanakan ? 

d. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan saat menikaha ? 

e. Selain kedewasaan apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah ? 

f. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan yang dilakukan masyarakat 

lebih banyak dicatatkan atau tidak ? 

g. Jika lebih banyak dicatatkan atau tidak apa penyebabnya ? 
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h. Pernikahan Dini itu seperti apa maksudnya ? 

i. Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan rumah 

tangga ? 

j. Desa mana yang paling banyak melakukan pernikahan dini ? 

k. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pernikahan dini didaerah 

tersebut ? 

l. Apakah ada dorongan atau larangan dari tokoh adat atau ulama 

setempat ? 

m. Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi dan 

semacamnya untuk mengurangi pernikahan dini ? 

n. Bagaimana tindakan pencegahan pemerintah desa terhadap pernikahan 

dini ? 

o. Apakah dampak pelaku pernikahan dini dilingkungan masyarakat desa 

setempat ? 

 

D. Tokoh Adat atau Ulama  

a. Bagaimana perkembangan pernikahan di desa……. Sampai saat ini ? 

b. Rata-rata usia berapa pernikahan dilaksanakan didaerah ini ? 

c. Idealnya pada usia berapa pernikahandapat dilaksanakan ? 

d. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan saat menikaha ? 

e. Selain kedewasaan apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah ? 

f. Sepengetahuan bapak apakah pernikahan yang dilakukan masyarakat 

lebih banyak dicatatkan atau tidak ? 



152 
 

g. Jika lebih banyak dicatatkan atau tidak apa penyebabnya ? 

h. Pernikahan Dini itu seperti apa maksudnya ? 

i. Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan rumah 

tangga ? 

j. Desa mana yang paling banyak melakukan pernikahan dini ? 

k. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pernikahan dini didaerah 

tersebut ? 

l. Apakah ada dorongan atau larangan dari tokoh adat atau ulama 

setempat ? 

m. Apakah adat setempat membiarkan pernikahan dini ? 

n. Apakah ada sanksi bagi pelaku pernikahan dini ? 

o. Apakah solusi mencegah terjadinya pernikahan dini ? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data PDRB Hulu Sungai Tengah 

2. Data APK Hulu Sungai Tengah  

3. Data Banyaknya penduduk Hulu Sungai Tengah 

4. Luas Wilayah Hulu Sungai tengah 

5. Data pernikahan kabupten Hulu Sungai Tengah 
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Lampiran 4 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama Staf Bimas Islam Kemenag HST 
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Bersama Kepala KUA Kec.Barabai HST 

Bersama Kepala KUA Labuan Amas Selatan HST  
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Bersama Kepala KUA Labuan Amas Utara HST 

Bersama Tokoh Agama di HST 

 

Bersama Kepala Desa Kecamatan Mandingin 
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Bersama Kasi Pemerintahan Desa Jamil  

 

Bersama Kepala Desa Tabuan Darat 
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Bersama Sekdes Desa Mantaas 

Bersama Aparat Desa Sungai Buluh 
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Bersama Kepala dan Sekretaris Desa Banua Budi 

 

Bersama Sekdes Desa Kambat Utara 
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Bersama Kepala Desa Tungkup 

Bersama Tokoh Masyarakat di HST 
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Bersama Keluarga Pelaku Pernikahan Dini 

 

Bersama Pelaku Pernikahan Dini 
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 Bersama Pelaku Pernikahan Dini 

Bersama Pelaku Pernikahan Dini 
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Bersama Pelaku Pernikahan Dini 
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Lampiran 5 

 

BIODATA PENULIS 

 

1. Nama Lengkap  : Fauzur Rahman 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 September 1990 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Alamat    : Jl. Belitung Darat gg. Inayah Banjarmasin 

7. Pendidikan   : 

a. MI (2005) 

b. MTs.  (2008) 

c. MAN 1 Banjarmasin  (2011) 

d. IAIN Antasari Banjarmasin (2015) 

8. Orang Tua   : 

Ayah 

Nama    : Abdul Wahab (Alm) 

Pekerjaan   : - 

Alamat    : Jl. Belitung Darat Gg. Inayah RT. 37  

Ibu 

Nama    : Hj. Fauziah, S.Pd.I 

Pekerjaan   : Guru 

Alamat    : Jl. Belitung Darat Gg. Inayah RT. 37 

9. Saudara (jumlah saudara) : 3 Saudara 

10. Pengalaman Kerja  : 

a. Guru MI As-Sanabil (2015) 

b. Penyuluh Agama Islam (2016) 

c. Guru MTs Inayatutthalibin (Sekarang) 

11. Daftar Karya Ilmiah  :  

a. Pengembalian Mahar Qabla al-Dukhul (Skripsi) 

 

Banjarmasin, 04 Mei 2019 

                                                                Penulis,       

 

 

                                                                                                 Fauzur Rahman         


