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PENGERTIAN PERKAWINAN

• Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah
melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara
seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin
antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan
kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan
cara-cara yang diridhoi oleh Allah 
• Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 perkawinan

adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Mahaesa.



LANJUTAN….
• Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah adalah melakukan suatu

aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, 
dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT
• Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan

orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang 
sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam
pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan
memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah
diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.



TUJUAN PERKAWINAN

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu
dan melengkapi, aear masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil



Islam menganjurkan kawin karena mempunyai
tujuan yang besar bagi pelakunya, yaitu:
•Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah
warahmah
•Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan

secara sehat, baik jasmani maupun rohani.
•Naluri keibuan (wanita) dan naluri kebapakan (laki-

laki) akan tersalurkan dengan baik.

LANJUTAN….



•Kebutuhan akan rasa aman, memberi dan
memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi
dan tersalurkan secara sehat.
•Untuk membentuk generasi mendatang (keturunan) 

yang berkualitas.
•Memperoleh rezeki
• Silaturrahim

LANJUTAN….



HIKMAH PERKAWINAN

•Meningkatkan hasrat dan martabat manusia
•Menikah memulyakan kaum wanita.
•mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT. Di dalam

wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan
dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya
tali pernikahan. 



PANDANGAN AL QURAN TENTANG KONSELING 
PERKAWINAN

• Al-Qur’an tidak membicarakan konseling perkawinan secara rinci, tetapi sebagai
kitab petunjuk, nasehat dan obat, Al-Qur’an memberikan sinyal-sinyal atau
gambaran umum melalui ayat- ayat tentang konseling perkawinan. Karenanya, 
tugas dari ilmuwan untuk merangkai ayat-ayat yang berserakan tersebut dalam
satu pemahaman yang utuh tentang konseling perkawinan. 
• Sebelum pernikahan, Al-Qur’an mengajarkan kepada manusia untuk memilih

pasangan yang sesuai dengan pilihannya.
• memasuki kehidupan berumah tangga, Al- Qur’an memberikan petunjuk dan

sekaligus konseling apabila terjadi konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga. 
Al-Qur’an mengajarkan manusia agar membentuk keluarga sehat yang 
bersandarkan nilai-nilai agama yang dianggap lebih abadi dan bersifat universal. 



• Al-Qur’an mengajarkan kepada manusia agar mempersiapkan generasinya
menjadi generasi yang kuat dan berkualitas (QS. An-Nisa: 9).
• Untuk melanggengkan hubungan antara suami dan isteri, Al-Qur’an 

mendidik pasangan suami isteri agar menggauli isterinya dengan cara yang 
ma’ruf (QS. An-Nisa).
• Al-Qur’an juga mendidik manusia agar keduanya saling melengkapi, saling

melindungi, dan saling membutuhkan. Hubungan suami isteri bagaikan
pakaian yang menjadi kebutuhan dasar manusia, “mereka (para isteri) 
menjadi pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” 
(QS. Al-Baqarah: 187).
• Al-Qur’an memberikan penekanan agar suami isteri saling menjaga

rahasia di antara keduanya (QS. An-Nisa: 34, at-Tahrim ayat 3).
• Al-Qur’an menjaga keutuhan keluarga adalah perlunya menjalin

komunikasi yang intensif kepada seluruh anggota keluarga.

LANJUTAN….



Jika adanya permasalahan dalam pernikahan maka
konseling Al-Qur’an yang diberikan kepada keluarga
tersebut meliputi: 
• Hendaknya suami isteri mengadakan pendekatan-pendekatan

dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi yang sebaik- baiknya
bagi persoalan yang mereka hadapi. 
• Apabila seorang isteri melakukan suatu pelanggaran, maka

kepadanya diberikan sanksi dari hal-hal yang ringan hingga hal-hal
yang dapat menyulitkan isteri
• Jika persoalan suami dan isteri tersebut tidak dapat diselesaikan

oleh suami isteri, maka hendaknya membentuk badan perdamaian
yang diambil dari wakil masing-masing keluarga isteri dan suami



•Al-Qur’an memberikan petunjuk secara praktis tentang
konseling perkawinan, diawali dari konseling pra
pernikahan, pasca pernikahan hingga memberikan
petunjuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang 
dihadapi dalam berumah tangga. 
•Al-Qur’an membimbing manusia menyiapkan generasi

sehat & kuat dalam menghadapi tuntutan zaman. Petunjuk
praktis yang diajarkan Al-Qur’an menjadikan pedoman bagi
para konselor dalam mengembangkan konseling
perkawinan yang selama ini masih didominasi oleh konsep
konseling yang bersumber dari Barat atau non muslim. 



SEJARAH SINGKAT KONSELING PERKAWINAN
• Konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena

inisiatif kalangan professional, tetapi lebih disebabkan oleh
karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri. Mereka
mengalami sejumlah masalah terkait dengan ikatan
perkawinannya, mereka tidak mampu mengatasi masalahnya
sendiri, sehingga mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan
masalahnya ke konselor.
• Pemberian bantuan untuk mengatasi masalah-masalahnya

perkawinan sebenarnya sudah lama dilakukan di Amerika, yaitu
sekitar 70 tahun yang lalu, yang diselenggarakan di beberapa
institusi yang secara khusus menangani persoalan keluarga.



• Konseling perkawinan ini di Amerika diawali dengan usaha
bantuan yang social ekonomi rendah. Untuk pengembangan
aktivitasnya, tenaga agen social itu diberikan pelatihan
sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja secara lebih
professional.
• Saat ini konseling perkawinan dilakukan di berbagai institusi, 

diberikan oleh tenaga professional dengan berbagai latar
belakang keilmuan/ pendidikan, di antaranya konselor
spesialis kebidanan, psikiater, pekerjaan social dan psikolog. 

LANJUTAN….



• Di Indonesia, dilihat dari prakteknya, konseling perkawinan
ini sudah ada sejak lama, selama adanya lembaga
perkawinan itu sendiri. Karena dalam sebuah ikatan
perkawinan tidak sepi dari masalah yang mengancam
keselamatan sebuah ikatan perkawinan. Dan biasanya
mereka yang mengalami masalah dalam hubungan
perkawinannya minta nasehat kepada orang lain, dalam hal
ini adalah tokoh-tokoh agama, pegawai pembantu
pencatatan Nikah (PPPN), para penghulu di kantor urusan
agama dan lain-lain.

LANJUTAN….



POLA PENYESUAIAN PERKAWINAN 
PASANGAN SUAMI ISTRI

• Faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan adalah
persatuan dua pribadi yang berbeda, yang di dalamnya akan
banyak terdapat perbedaan yang muncul. Proses pacaran
adalah mekanisme untuk mempelajari, menganalisis
kepribadian dan belajar saling menyesuaikan diri dengan
perbedaan.
• Antar pasangan memang tidak sama persis dalam

penyesuaian perkawinannya. Sebagai gambarannya berikut
pola penyesuaian yang bisa dilukiskan dari para pasangan
dalam studi ini. 



Beradaptasi Terhadap Perbedaan Yang Terjadi
Yang Melewati Beberapa Fase Seperti Berikut:
Fase bulan madu
•Merupakan fase yang paling indah karena masing-

masing pihak berupaya membahagiakan pasangannya.
•Pada fase ini para pasangan tidak berupaya untuk

menonjolkan perbedaan yang terjadi, melainkan
saling menutupi kelemahan masing-masing dan
mengabaikan adanya kekurangan pasangannya.



Fase pengenalan kenyataan
• pasangan, baik suami maupun istri terkejut atau kaget dengan perubahan

sikap yang terjadi pada pasangannya;
• pasangan suami istri belum terbiasa dengan perubahan sikap yang terjadi

pada pasangannya di awal pernikahan;
• salah satu pasangan ingin merubah kebiasaan pasangannya;
• salah satu pasangan menginginkan pasangannya tersebut masuk dalam

kehidupannya;
• salah satu pasangan menginginkan agar pasangannya lebih dapat menerima

kebiasaan-kebiasaan serta menerima keadaan dirinya apa adanya.

LANJUTAN….



Fase Kritis Perkawinan
• Suami istri menjalankan perkawinannya dengan cara-

caranya sendiri atau terdapat aturan yang harus disepakati
kedua belah pihak. 
• Semua berpulang pada diri masing- masing dan tahu

kapasitasnya dalam rumah tangga. Sehingga kehidupan
rumah tangga dapat berjalan baik walaupun perbedaan di 
tengah-tengah mereka. Kedua pasangan ini banyak belajar
dan berkaca pada orang-orang yang sudah berpengalaman.

LANJUTAN….



Fase kebahagiaan sejati
• Perbedaan bukanlah penghalang bagi pasangan untuk meniti

tujuan jangka panjang dalam perkawinan dan mendapatkan
kebahagiaan.
• Pasangan ini melihat rumah tangga sebagai amanah, sehingga

dijalaninya apa adanya, karena itu keluarga yang demikian ini tidak
memuat aturan-aturan yang ketat dalam rumahtangga. 
• Apabila kebahagiaan gagal dicapai, anak seringkali dijadikan

sebagai alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Walau terjadi
perceraian, anak seringkali dijadikan tujuan, karena menurutnya
anak adalah masa depan yang harus dijaga.

LANJUTAN….



Faktor-faktor yang Mendukung Penyesuaian
Perkawinan
• mereka menginginkan kebahagiaan suami istri dalam perkawinan

serta menjaga hubungan baik dalam keluarga terutama anak-anak
mereka; 
• kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan

menerima cinta dengan memberikan perhatian-perhatian kecil, 
berusaha meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan
keluarga;
• cara mengekspresikan afeksinya pada pasangan, entah itu

mengungkapkan rasa sayang secara verbal



•pasangan lebih menanamkan rasa toleransi, kerukunan, 
menghormati, menghargai serta memahami pada masing-
masing pasangan
•pasangan menerapkan sikap saling terbuka diantara

mereka mengenai hal sekecil ap
• setiap pasangan suami istri mampu ikut serta dalam setiap

perubahan yang terjadi melalui penyelesaian masalah demi 
masalah, khususnya perubahan dan perkembangan
suasana rumah.
• selalu menanamkan rasa cinta. apun terutama menyangkut

anak-anak

LANJUTAN….



Faktor-faktor yang Menghambat Penyesuaian
Perkawinan

• tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan sejak
awal pernikahan;
• begitu juga dengan masalah yang terjadi diantara mereka. Salah 

satu pasangan merasa pasangannya tidak mampu menyelesaikan
masalah dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikannya;
• Pembagian tugas dalam rumah tangga yang tidak saling menerima

tugas tersebut. Pembagian tugas itu bisa berhubungan dengan
kepengurusan anak, pengaturan keuangandan kadan campur
tangan keluaraga pasangan;
• adanya campur tangga keluarga yang sangat kuat dalam

perkawinan;



• kembalinya pasangan saling mengukuhkan pendapat dan pemikirannya
seperti sebelum menikah misalanya dalam hal keyakinan agama. 
• latar belakang masing-masing pasangan, terutama menyangkut hal

yang mendasari pasangan suami istri untuk menikah yang dikarena
desakan orangtua, hanya ingin melegalkan hubungan saja, atau rasa 
saling cinta diantara keduanya. 
• kurang mampu dalam mengekspresikan perasaan.
• masalah penyesuaian seksual merupakan suatu masalah yang paling 

sulit dalam perkawinan, karena masalah ini menjadi salah satu
penyebab dari pertengkaran atau ketidakbahagiaan perkawinan.
• tidak mampu dalam pelaksanaan tugas dalam rumah tangga.

LANJUTAN….



PERANAN CINTA DALAM PERKAWINAN

Pengertian Cinta
•Nevid & Rathus mendefinisikan cinta sebagai sebuah

emosi yang kuat dan positif, yang melibatkan perasaan
kasih sayang dan keinginan untuk bersama dengan atau
menolong orang lain.
•Williams, Sawyer, & Wahlstrom mendefinisikan cinta

sebagai keintiman, kepedulian, dan komitmen terhadap
orang lain yang muncul dari adanya kebutuhan akan
kepuasan, ketertarikan seksual, dan/ atau hubungan
pribadi atau kekerabatan. 



•DeGenova mengatakan bahwa cinta merupakan sebuah
bentuk kasih sayang yang lembut atau bergairah terhadap
orang lain, yang ditandai oleh adanya perasaan dan emosi
yang kuat.
•Rubin sebelumnya telah membedakan antara perasaan suka

dengan perasaancinta, dimana perasaan suka biasanya
dikaitkan dengan penghormatan dan kasih sayang terhadap
seseorang, sedangkan perasaan cinta ditandai oleh
perasaan nyaman, hangat, dan aman dengan adanya
kehadiran dari orang lain.

LANJUTAN….



TRIANGULAR THEORY OF LOVE

•Keintiman (sudut bagian atas dari segitiga), adalah
perasaan emosional yang berhubungan dengan
kehangatan, kedekatan, dan berbagi dalam hubungan.
•Gairah (sudut bagian kiri dari segitiga), ini berhubungan

dengan daya tarik fisik dan seksual terhadap pasangan.
•Keputusan/komitmen (sudut bagian kanan dari segitiga), 

ini keputusan/ komitmen merupakan penilaian kognitif
atas hubungan dan keinginan untuk mempertahankan
hubungan. 



PROSES PERKEMBANGAN CINTA
Contact conceptual interactional
• Pada tahapan ini kita melihat mendengar, membaca pesan dari seseorang. 

Kontak ini biasanya dimulai dengan hubungan impersonal dulu. Dan dengan 
sendirinya interaksi menjadi terikat dalam komunikasi yang 
mempersilahkan itu semua. Tahap contact ini adalah waktu pertama kali 
kita melihat seseorang atau yang disebut “first impressions”.
• Menurut beberapa peneliti, selama tahap inilah dalam empat menit 

pertama interaksi awal kita memutuskan apakah kita ingin melanjutkan 
hubungan ini atau tidak. Tahap ini penampilan fisik begitu penting, karena 
dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, 
kualitas-kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan dan 
dinamisme juga terungkap pada tahap ini. Jika kita menyukai orang ini dan 
ingin melanjutkan hubungan kita berlanjut ke tahap kedua



Involvement testing intensifiying
• Dalam tahap ini, pengertian sudah sama, sudah terkoneksi, dan 

mengembang. Keterlibatan seseorang menjadi penting, dan 
kita bisa mengetesnya. Misalnya kita bisa membuat banyak 
pertanyaan menyangkut tentang rekan kita.
• Tahap ini keterlibatan tahap pengenalan lebih jauh, ketika kita 

ingin mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan 
juga mengungkapkan diri kita. Jika ini adalah hubungan bersifat 
romantik (kekasih), mungkin kita melakukan kencan tahap ini. 
• Jika ini merupakan hubungan persahabatan, kita mungkin 

melakukan sesuatu yang menjadi minat bersama – pergi ke 
bioskop atau nonton konser musik bersama-sama.



Intimacy interpersonal commitment social 
bonding

• Berkomitmen dengan diri sendiri dan mengembangkan hubungan di mana 
rekan menjadi teman dekat atau sahabat dan kekasih. Peran antara keduanya 
saling berubah karena adanya komunikasi interpersonal secara intim.
• Tahap keakraban, kita mengikatkan diri kita lebih jauh pada orang ini. 
• Kita mungkin membina hubungan primer (primary relationship), dimana

orang ini menjadi sahabat baik atau menjadi kekasih. 
• Komitmen ini mempunyai berbagai bentuk : perkawinan, membantu orang 

ini, atau kita mengungkapkan rahasia terbesar kita kepada orang ini. Tahap ini 
hanya disediakan untuk sedikit orang saja – kadang-kadang hanya satu, 
kadang dua, tiga atau empat orang saja. Jarang sekali orang mempunyai lebih 
dari empat orang sahabat akrab, kecuali, tentu saja, dalam keluarga.



Deterioration intrapersonal dissatisfaction
• Hubungan yang memburuk, terjadi oleh kelemahan dalam ikatan

antara teman atau kekasih. 
• Fase pertama biasanya karena ada ketidakpuasan antar pribadi

mengakibatkan keadaan menjadi buruk. Dua tahap berikutnya
penurunan hubungan, ketika ikatan di antara kedua pihak mulai
melemah. 
• Pada tahap perusakan mulai merasa hubungan ini mungkin

tidaklah sepenting yang kita kira sebelumnya. Kita berdua mulai
semakin jauh, makin sedikit waktu senggang dilalui bersama. 
• Jika saling bertemu, hanya berdiam diri tak bicara untuk

mengungkapkan diri. Jika tahapan ini berlanjut, kita memasuki
tahap pemutusan.



Dissolution interpersonal separation social
• Terputusnya hubungan di mana ikatan antara individu yang hancur. 
• Pada awalnya keduanya membentuk sebuah interpersonal seperation, 

yang memisahkan letak individu.
• Tahap pemutusan adalah pemutusan ikatan mepertalikan kedua pihak. 
• Jika bentuk ikatan adalah perkawinan, pemutusan hubungan 

dilambangkan dengan perceraian
• Adakalanya terjadi peredaan; kadang-kadang ketegangan dan 

keresahan meningkat – saling tuduh, permusuhan, dan marah-marah 
terus terjadi. Dalam bentuk materi, inilah tahap ketika harta kekayaan 
dibagi dan pasangan suami-isteri saling berebut hak pemeliharaan 
anak. Tetapi ini pula saatnya bagi keduanya untuk membina hidup baru.



PERANAN UMUR DALAM PERKAWINAN

•Perubahan utama dalam UU No 16 Tahun 2019 dibanding
UU Nomor 1 Tahun 2014 ada pada pasal 7. Sebelumnya
pria boleh menikah minimal umur 19 tahun, sementara
wanita usia 16 tahun. Dalam UU baru yang 
ditandatangani Jokowi terdapat usia minimal yang sama
pada pria dan wanita saat menikah.
•Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan
kembali tentang batasan usia pernikahan dalam
pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut: 
• Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya

boleh di- lakukan calon mempelai yang telah men- capai umur yang 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
• Bagi calon mempelai yang belum men- capai umur 21 tahun harus

mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) 
dan (5) UU No. 1 tahun 1974. 



• UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 
menetapkan batas usia anak 18 tahun. 
• Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif

masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara
berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, 

• Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-
Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini
menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di 
berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang 
dianut dijadikan pedoman negara. 

LANJUTAN….



Hubungan Usia dan Faktor Psikologis

•Umur selain mempunyai kaitan dengan keadaan
fisiologik, umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan
psikologik seseorang.
•Dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita

berumur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa
anak tersebut telah dewasa secara psikologiknya.
•Demikian pula pada anak pria berumur 19 tahun, belum

dapat dikatakan bahwa mereka sudah masak secara
psikologik. 



•Bertambah umur seseorang, diharapkan akan lebih masak
lagi psikologiknya. 
•Anak akan mempunyai keadaan psikologik yang berbeda

dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai
keadaan psikologik yang lain dengan orang dewasa, dan
juga berbeda dengan keadaan orang yang telah lanjut usia. 
•Dalam perkawinan kemasakan atau kematangan psikologik

perlu mendapatkan pertimbangan yang mendalam

LANJUTAN….



Hubungan Usia dan Kematangan Sosial

• Kematnag sosial – ekonomik pada umumnya juga berkaitan erat
dengan umur individu. 
•Makin bertambah umur seseorang, kemungkinan untuk

kematangan dalam bidang sosial – ekonomik juga akan makin
nyata. 
• Pada umumnya denagn bertambahnya umur seseorang akan makin

kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai menopang
kehidupan. Karena itu dalam hal perkawinan masalah kematanagn
ekonomik perlu juga mendapatkan pemikiran, sekalipun dalam
batas yang minimal.



Usia Ideal dalam Perkawinan

•Kematangan fisiologik atau kejasmanian
Untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawianan dibutuhkan
keadaan jasmani yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 
tahun pada wanita dan 19 tahun pada pria kematangan ini telah
tercapai.
•Kematangan psikologik
Perkawinan dibutuhkan kematangan psikologik karena dalam
perkawinan biasanya banyak hal yang timbul dan membutuhkan
pemecahannya dari segi kematangan psikologik ini. Sehingga
diharapkan adanya kebijaksanaan dalam keluarga. Kematangan ini
pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.



•Kematangan sosial, khususnya sosial – ekonomik
Kematangan sosial, khususnya sosial – ekonomik diperlukan dalam
perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar
roda keluarga sebagai akibat perkawinan.
• Tinjauan masa depan atau jangkauan ke depan
Adanya perencanaan masa akan datang, karena pada dasarnya
dengan adanya perkawinan menghendaki adanya keturunan yang 
dapat melangsungkan keturunan keluarga itu. Orang tua tidak
menghendaki bahwa pada waktu orang tua telah jompo, anak –
anaknya masih menjadi beban orang tua. Oleh karena itu
pandangan ke depan perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.

LANJUTAN….



• Perbedaan perkembangn antara pria dan wanita
Perkembangan wanita dan pria tidaklah sama, artinya wanita yang 
umurnya sama dengan seorang pria, tidak berarti bahwa
kematangan segi psikologiknya sama. Sesuai segi perkembangannya, 
umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematanagn dari pria. 
Dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan wanita
sekitar 23 – 24 tahun sedangkan pria sekitar 26 – 27 tahun. Karena 
umur tersebut umumnya telah dicapai kematanagn kejasmanian, 
psikologik dan dalam keadaan normal pria yang berumur sekitar 26 –
27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi
keluarga sebagai akibat perkawianan tersebut.

LANJUTAN….


