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ABSTRAK 

Fahmi 2022. Larangan Anak Kepada Orang Tua untuk Menikah Lagi (Studi Anak 

Kepada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kacematan Tatah 

Makmur Kabupaten Banjar). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: Dra. Hj. Yusna 

Zaidah, M.H, dan Rahman Helmi, S.Ag, M.SI. 

 

Kata kunci: Larangan Anak, Menikah, Single Parent. 

  

  Penelitian ini dilatarbelakangi adanya larangan anak kepada orang tua untuk 

menikah lagi, dengan alasan sering bertengkar dengan keluarga, berselisih  perdapat, 

kurangnya kasih sayang yang utuh terhadap anak. Selain itu juga faktor ekonomi, dan 

faktor usia. Berbagai problematika yang dihadapi seorang orang tua yang single 

parent, terkadang perasaan jenuhpun mulai datang dan mereka ingin mempunyai 

pendamping hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mereka 

jalani.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan anak melarang orang tua 

untuk menikah lagi, dan untuk mengetahui dampak larangan anak kepada orang tua 

untuk menikah lagi. 

 Subjek dalam penelitian adalah anak yang melarang orang tuanya menikah 

lagi dan orang tua yang dilarang anaknya untuk menikah lagi. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah editing dan deskripsi. Data yang sudah diolah kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. Setelah itu dalam mengambil kesimpulan penulis 

mengambil metode induktif  yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus 

kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada teori yang ada di Bab II. 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan alasan anak melarang orang tuanya 

menikah lagi dikarenakan  anak tidak mau ibunya balikkan dengan mantan ayahnya 

dulu, anaknya tidak suka dengan prilaku ayahnya yang tidak sopan, selain itu juga 

anak takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah  mereka, dan anak 

juga melarang ayahnya menikah lagi dikarenakan faktor usia sudah tua, beban dalam 

keluarga (menghidupi keluarga) mencari nafkah juga tidak mencukupi. Adapun 

dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi diantaranya dampak bagi 

orang tua: kurangnya kasih sayang  dan perhatian terhadap anak, dalam mendidikan 

anak ada yang menyekolahkan anak sampai kejenjang Madrasah Aliyah, dan ada jua 

yang hanya lulusan SD, dikarenakan orang tua sibuk bekerja mencari nafkah,  

sehingga anak kurang diperhatikan pendidikannya. Selanjutnya dampak bagi anak: 

kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua yang utuh terhadap anak, dalam 

berumah tangga juga tidak harmonis selalu bertengkar, adu mulut antara orang tua 

dan anak, selain itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak juga terlibat mencari  

nafkah untuk membantu  meringankan beban orang tuanya. 
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MOTO 

 

 

 

      Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah ayat 5-8: 

 

                                     

              
 

Artinya:  
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Kementerian Agama RI, AL-QUR’ANUL KARIM DAN TAJWID TERJEMAH, Surakarta:Az-

ziyadah, 2014, hlm. 596 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987.  

 

I. Konsonan tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta‟ T Te خ

 s\a‟ s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a‟ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز



 

ix 

 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad} d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a‟ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L „el ل

 Mim M „em م

 Nun N „en ى



 

x 

 

 Waw W We و

ٍ ha‟ H Ha 

 Hamzah ` Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 

 Ditulis Mutakabbir هتكثّر

 Ditulis al-qudu>s المدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 
a. Bila dimatikan ditulis h 

 

 Ditulis ja>mi’ah جاهعح

 Ditulis Maktabah هكتثح

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 

 Ditulis al-maktabah al-jami>lah الوكتثح الجويلح

 

IV. Vokal pendek 

  َ  

 
Fathah Ditulis A 

 

  َ  
Kasrah Ditulis I 



 

xi 

 

  َ  

 
Dammah Ditulis U 

 Fathah Ditulis Syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri‟a لرأ

 Dammah Ditulis yant}iqu يٌطك

 

V. Vokal panjang 

1 
fathah + alif 

 كاهلح
Ditulis 

Ditulis 

a> 

ka>milah 

2 
fathah + ya mati 

 صلى
Ditulis 

Ditulis 

a> 

s}alla> 

3 
kasrah + ya mati 

 شديد
Ditulis 

Ditulis 

i> 

syadi>d 

4 
dammah + wawu mati 

 صدور
Ditulis 

Ditulis 

u> 

s}udu>r 

 

VI. Vokal rangkap 

 

1 
fathah + ya mati 

 رويد

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Ruwaidun 

2 
fathah + wawu mati 

 وفرعوى ذي األوتاد

Ditulis 

Ditulis 

Au 

wa fir’auna z\i al-auta>d 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأًتن أشد خلما

 

VIII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 

 Ditulis al-Qur’a>n المراى

 Ditulis al-kita>b الكتاب
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan  

 

 Ditulis as}-s}ubh}u الصثخ

 Ditulis as-sa>hirah الساهرج

 

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalima 

Ditulis  menurut  bunyi  atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 Ditulis birru al-wa>lidaini تر الوالديي

 Ditulis Iz\a asy-syamsu إذا الشوس
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