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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menikah di dalam masyarakat kadang masih menjadi tolak ukur kedewasaan, 

setelah memiliki pekerjaan mapan dan penghasilan sendiri, orang umumnya mulai 

berpikir untuk berumah tangga dan memiliki keturunan. Tapi bagi banyak orang lain, 

pekerjaan dan penghasilan layak ternyata bukan parameter yang bisa dijadikan alasan 

menikah.  

Sebagian laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tangga 

memiliki anggapan berbeda-beda mengenai menikah dini, yaitu karena agama 

apapun menganjurkan segera menikah bila sudah dewasa, karena faktor adat dan 

budaya yang telah mengajarinya untuk menyegerakan menikah dan menghindari 

hubungan seks diluar nikah. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu hendaknya 

berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja (Itares 2015). 

Secara umum, pria yang telah menikah memang menghasilkan lebih banyak 

uang dibanding mereka yang masih lajang. Semangat kerja laki-laki muncul karena 

sudah ada keluarga yang harus dibiayai di rumah. Produktivitas laki-laki yang sudah 

menikah juga bisa meningkat karena dia sudah tidak lagi repot memikirkan 

kebutuhan domestik. Secara tradisional, sudah ada istri yang mengurus semua 

keperluannya (Sari dkk, 2014). Fenomena pernikahan dini diusia anak-anak tidaklah 

jauh berbeda, mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks 

pranikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang diakibatkan hamil 

sebelum nikah katakanlah zinah dini. Sehingga orang tua tidak ada pilihan lain selain 

memberi pilihan pada anak itu menikah, menyegerakan menikah tersebut selain 
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untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak itu paska kelahiran, juga untuk 

menjaga dari fitnah (Lailatul, 2015). 

 Menurut Maryanti dan Septikasari (2009) Pernikahan usia dini  adalah 

pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. 

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah 20 

tahun pada wanita dan dibawah 25 tahun pada pria (BKKBN, 2011). Dalam UU No. 

1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai usia 19 dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, 

usulan perubahan pasal 7 1974 pada  ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak 

laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) melangsungkan 

pernikahan masing-masing, calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, 

harus mendapat izin kedua orang tua (UU Pernikahan 1974). 

Menurut Hoffman dkk (dalam Adhim, 2006) mengatakan bahwa usia 20 

sampai dengan 24 tahun adalah saat terbaik untuk menikah dan selain untuk keutuhan 

rumah tangga. Rentan usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. 

Idealnya untuk menikah adalah pada saat dewasa awal yaitu berusia 20 tahun 

sebelum 30 tahun untuk wanita sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. 

Mengingat baik secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk 

memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko melahirkan anak cacat atau 

meninggal itu tidak besar (Afriani, 2016). 

Indonesia menduduki peringkat ke-37 negara dengan persentase pernikahan 

dini yang tertinggi di dunia, serta menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah 

Kamboja. Riset kesehatan dasar 2010, sekitar 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di 

Indonesia terikat pernikahan. Hasil susenas tahun 2015 menunjukkan 23,94% dengan  

usia 16-18  tahun dan kurang dari 16 tahun sebesar 4,08% sudah melahirkan atau 
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sedang hamil anak pertama. Angka kejadian pernikahan dini di desa lebih tinggi 

dibandingkan di kota, hal ini ditunjukkan dengan kejadian kawin muda pada 

kelompok remaja umur 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di 

pedesaan 3,53 persen dibandingkan di perkotaan 2,81 persen (BKKBN, 2011). 

Menurut Rafidah (2014) sebanyak 34,5 % dari sekitar 120.000 pernikahan di 

Indonesia dilakukan oleh remaja usia dini. 

Data statistik perkawinan Indonesia tahun  2010 mengenai  pernikahan dini 

pada pria di Kalimantan Barat sebesar 25,9% sedangkan yang tentukan indonesia 

yaitu sebesar 25,7% (Kalbar dalam angka, 2016). Tingginya angka pernikahan dini 

menjadi penyebab salah satu lajunya pertumbuhan penduduk. Hasil BPS Kalimantan 

Barat 2013 lajunya pertumbuhan penduduk Kalimatan Barat, Kabupaten Sambas 

menduduki peringkat ke 3 setelah Kota pontianak dan Kubu Raya. Lajunya 

pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat, juga di pengaruhi oleh jumlah pasangan 

usia subur sebesar 2.223.959 dengan jumlah kelahiran  sebanyak 4.395.983 kelahiran 

(Kalbar dalam angka,2016). 

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2016 angka kelahiran 

tertinggi terjadi di Kecamatan Tebas sebesar 1469 kelahiran dengan pasangan usia 

subur 14.048 pasangan, yang diikuti oleh kecamatan Teluk Keramat dengan jumlah 

kelahiran 1220 kelahiran dan sebanyak 1257 pasangan usia subur, selanjutnya diikuti 

kecamatan Pemangkat dengan pasangan usia subur sebesar 10.608 dan jumlah 

kelahiran sebesar 1076 kelahiran. Meningkatnya angka tersebut di sumbangi juga 

angka pernikahan di kecamatan Tebas sebesar 482 pernikahan (Kabupaten Sambas 

dalam Angka, 2017).  

Pernikahan dini memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi positif 

dari pernikahan dini bagi seorang laki-laki antara lain untuk memenuhi kebutuhan 
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rohani, laki-laki akan lebih nyaman ketika disampingnya ada seorang istri yang 

mendampingi, dan kehidupan laki-laki terasa belum lengkap ketika dirinya masih 

lajang. Laki-laki yang menikah dini akan terhindar dari perbuatan zina, dimana 

sewajarnya menjadi seorang bujang semakin tua libidonya pun semakin tinggi dan 

kebutuhan biologis harus segera disalurkan. Pernikahan dini dapat mencapai visi misi 

kehidupan, dimana sebagai kepala keluarga mencicil nikah di usia muda akan 

mengurangi beban pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, dan yang 

terakhir adalah kesuksesan, laki laki menganggap bahwa semakin muda usia untuk 

menikah maka semakin besar kesuksesan yang ia peroleh (Juspin, 2011). 

Disamping dampak positif, laki-laki yang menikah muda juga memiliki 

dampak negatif, dimana kita ketahui bahwa seorang laki-laki memiliki peranan 

penting dalam sebuah keluarga yang antara lain bertanggung jawab secara ekonomi, 

yakni dalam artian kebutuhan ekonomi akan sepenuhnya ditanggung oleh suami. 

Situasi seperti ini berdampak pada terhentinya salah satu hak anak yaitu 

mendapatkan pendidikan.  

Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga, 

sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini terhenti 

pendidikannya. Laki laki yang menikah dini akan kehilangan pondasi perkembangan 

sesuai usianya karena harus berhadapan dengan dunia keluarga yang jauh dari usia 

perkembangannya. Akibatnya, anak dengan pernikahan dini akan mengalami tekanan 

psikis yang akan berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya untuk 

memberikan contoh yang baik jika kelak ia memiliki anak (Al-Gifari, 2002). 

Ketidakmampuan mengendalikan emosi dari masing-masing individu serta 

menonjolkan egonya sendiri-sendiri memicu timbulnya kejadian kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) seperti penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan 
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penelantaraan rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, dan pemaksaan 

baik terhadap istri atau suami. Kepala keluarga yang masih dini akan mempengaruhi 

kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga 

yaitu seringnya terjadi perpecahan dalam rumah tangga.  

Pasangan remaja yang disebabkan karena ketidakmampuan mengendalikan 

emosi sehingga masing-masing individu menonjolkan egonya sendiri-sendiri (Al-

Gifari, 2002). Konsensus di Inggris menyatakan bahwa sebagian besar KDRT oleh 

pria terhadap wanita yang terlihat dalam survei tindak kriminal, menunjukan bahwa 

11,4% wanita dan 4,5% pria telah menjadi KDRT (Alexander  dalam Priyanti 2016). 

Kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Sambas juga terus 

mengalami peningkatan. Pada Januari hingga Desember 2016, tercatat ada 953 kasus 

perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Untuk cerai talak selama 

Januari hingga Desember  2016, terdapat 148  kasus, sedangkan cerai gugat selama  

Januari hingga Desember ada 805 kasus dan sekitar 34% karena faktor tidak adanya 

tanggung jawab suami dan 66% krena tidak harmonis. (Pengadilan Agama 

Kabupaten Sambas, 2016). 

Resiko kesehatan reproduksi yang harus dihadapi perempuan pada kasus 

pernikahan dini juga sangatlah banyak, antara lain: aborsi, anemia, bayi prematur, 

kekerasan seksual, kanker servik, selain itu juga masih banyak resiko ketika ibu 

melahirkan yaitu persalinan lebih lama, ketuban pecah dini, serta kepala tidak mau 

turun padahal ketuban sudah pecah maka bisa terjadi tali pusat menumbung, sehingga 

berdampak pada bayi yaitu kematian, fraktur pada tulang kepala oleh tekanan yang 

hebat (Pinem, 2009).  

Upaya dalam menekan kejadian pernikahan dini terutama di lingkungan 

pedesaan yaitu dengan usaha pemerintah maupun kalangan masyarakat dalam 
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mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar remaja laki-laki 

mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya 

pilihan hidup, antara lain dengan mengembangkan program pemberdayaan orang 

muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan 

pendidikan keterampikan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan (Itares, 

2015).  

Selain itu, petugas KUA juga perlu melakukan program konseling yang 

bertujuan untuk mendampingi pasangan muda dalam mengelola keluarga dengan 

lebih matang, dan juga diharapkan akan membantu keluarga dalam menangani 

persoalan-persoalan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan utama sebuah 

rumah tangga (Syarifudin dalam Arista, 2014). Kepada pasangan yang belum 

menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan 

usia dini (Al-Gifari, 2002). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara yang dilakukan 

kepada 10 remaja pria ditemukan, 3 orang yang menikah karena unsur kebudayan, 7 

orang tidak bekerja sebelum menikah, 6 orang dengan status pendidikan sebelum 

menikah, tamat SD 2 orang tamat SMP dan 2 orang tamat SMA. 6 orang mendapat 

dukungan dari orang tua atau keluarga, 9 orang mengaku dan pernah terpapar media 

porografi, dan 8 orang pernah melakukan hubungan seks pranikah. 

Mereka  berpendapat bahwa pernikahan dini boleh saja dilaksanakan asalkan 

dapat bertanggung jawab atas segala keputusan yang di ambil, dan sisi lain mereka 

mengatakan bahwa masih belum ada kesiapan untuk memberi nafkah dan memenuhi 

kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Pernikahan dapat di langsungkan harus 

mendapatkan izin dari Kementrian Agama dengan mendapatkan surat dispensasi dari 
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Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Di luar dari itu pihak KUA tidak bisa 

menikahkan, karena bertentangan dengan hukum negara. 

Beberapa faktor hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dkk 

(2014) yang dilakukan di Kabupaten Banjanr faktor penyebab pernikahan dini adalah 

faktor agama, adat atau tradisi, akses informasi, ekonomi dan pendidikan. Penelitian 

yang sejalan yang dilakukan oleh Fitra dkk, (2015) di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan bahwa ada hubungan antara pernikahan usia dini dengan tingkat pendidikan, 

media masa, orang tua, dan budaya.  

Hasil penelitian M. Syukron dengan judul faktor pendorong pernikahan dini 

di Kabupaten Banyuwangi memberikan kesimpulan dalam penelitiannya, adalah 

faktor predisposisi yaitu, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak bekerja sebelum 

menikah sebagai faktor pendorong pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi 

dengan rendahnya status ekonomi keluarga yang memperkuat seorang wanita untuk 

menikah di usia dini.  

 Penelitian yang di lakukan oleh Desianty (2015) mengenai Faktor-Faktor 

yang Berhubungan Terhadap  Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di 

Kecamatan Mapanget Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

pendidikan responden dengan pernikahan usia dini, dan faktor yang paling kuat 

aldalah peranan orang tua dalam komunikasi keluarga, dengan sebanyak 53 orang 

(60,2%) yang tidak melakukan pernikahan dini sebesar (53%) 37 orang, dan peran 

orang tua yang kurang dalam komunikasi keluarga sebanyak 35 orang (39,8%) 

dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 25 orang (28,4%).  

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. 

Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak 

lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. 



8 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

faktor faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada pria. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Melihat pemaparan diatas mengenai pernikahan dibawah umur, maka pokok 

masalah yang dapat difokuskan untuk penelitian yang akan dilakukan adalah apakah 

ada faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada pria di Kecamatan 

Tebas Kabupaten Sambas. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan pernikahan usia dini pada pria di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara faktor status pendidikan sebelum menikah dengan 

kejadian pernikahan usia dini pada pria. 

2. Mengetahui hubungan antara faktor status pekerjaan sebelum menikah dengan 

kejadian pernikahan usia dini pada pria. 

3. Mengetahui hubungan antara faktor peran orang tua dengan kejadian pernikahan 

usia dini pada pria. 

4. Mengetahui hubungan antara faktor media pornografi dengan kejadian 

pernikahan usia dini pada pria. 

5. Mengetahui hubungan antara faktor seksual pranikah dengan kejadian 

pernikahan usia dini pada pria. 

6. Mengetahui hubungan antara faktor kebudayaan dengan kejadian pernikahan 

usia dini pada pria. 
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1. 4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan atau wawasan 

masyarakat mengenai pernikahan dini terkhususnya pada pria. 

b. Bagi fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

literatur yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk menggali lebih dalam lagi 

mengenai penikahan usia dini pada pria. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan 

pengetahuan maupun pengalaman yang telah diperoleh selama mengikuti 

pendidikan dan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan peneliti untuk 

melakukan pendekatan sebagai ahli kesehatan kepada masyarakat serta sebagai 

wujud dari upaya untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program pendidikan 

S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

1. 5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan pada usia dini, akan 

tetapi belum dijumpai penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pernikahan diusia dini pada pria usia dibawah 19 tahun. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya yaitu : 
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a. Eka Khaparistia dan Edward (2015) “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 

Pernikahan Usia Muda” Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit 

Seberang Kabupaten Langkat. Penelitian ini tergolong ke dalam tipe penelitian 

deskriptif dengan menggunakan analisis data deskriptif. Informan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua macam, yaitu informan utama dan informan tambahan. Informan 

utama berjumlah 4 orang remaja yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun 

dan informan tambahan berjumlah 4 orang, yaitu orangtua dan kepala lingkungan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan 

observasi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel serta waktu dan 

tempat. 

b. Rafidah dkk, ”faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten 

Banjar” (2014). Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

rancangan cross sectional study. Populasi adalah seluruh wanita usia subur yang 

sudah menikah di Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2013 berjumlah 229 orang. 

Sampel dalam penelitian berjumlah 102 orang. Dengan Teknik Sampling 

menggunakan Sistematic Sampling. Adapun perbedaan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah krarakteristik responden dan metode penelitian. 

c. Ayu Astria yang berjudul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

pernikahan usia muda pada remaja putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo” 

(2014). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analitic 

Korelasi dengan populasi yang digunakan semua remaja putri berusia kurang dari 20 

tahun yang sudah melakukan pernikahan usia muda sebanyak 70 orang.  Adapun 

perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu difokuskan pada sisi pria. 
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BAB II 

TIINJAUAN PUSTAKA 

 

 II.1 PERNIKAHAN 

II.1.1 Pengertian Pernikahan 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan 

suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah 

warahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Adapun menurut para 

ahli kesehatan bahwa umur menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau 

perempuan,sebab usia 21 merupakan batas awal kedewasaan manusia (Hanggara 

dkk, 2010). 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Pernikahan). 

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut yang berwenang 

menurut perundang-undangan yang berlaku  Pernikahan atau yang sering disebut 

perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesucian perlu dijaga oleh kedua 

belah pihak baik suami maupun istri (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).  

Banyak definisi nikah yang dikemukakakn oleh para ulama, namun pada 

hakikatnya, semuanya mempunyai persamaan arti dan tujuan, yaitu untuk 

menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun definisi nikah 

menurut hukum Islam, salah satunya diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaily yaitu : 
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“Akad yang ditetapkan syarat ‟untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-

laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan 

laki-laki” (Mardani, 2011).  

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari 

satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan 

bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. 

Atas dasar itu, suatu pernikahan boleh dilakukan apabila keduanya baik laki-laki 

maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap, baik dari segi fisik maupun 

psikis. Maka, ada batasan umur minimal dalam perkawinan (BKKBN, 2012).  

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan 

kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan 

mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan 

jalan hidup seseorang (Asyarif, 2007). 

II.1.2. Pernikahan Usia Dini 

Menurut Maryanti dan Septikasari (2009) Pernikahan usia dini  adalah 

pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. 

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah 20 

tahun pada wanita dan dibawah 25 tahun pada pria (BKKBN, 2011). Pernikahan usia 

dini yang biasa kita kenal juga dengan perkawinan usia muda, dapat didefenisikan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada 

usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada 

baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang 

dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-

17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga 

penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang 
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disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 

17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka 

sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan 

mental belum matang sepenuhnya (Sarwono, 2003). 

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam 

Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Kebijakan pemerintah 

dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan 

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar 

siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental (UU No.1/1974). 

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif 

baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi 

sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan 

oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. 

Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak 

negative (Afriani,2016). 

II.2 TUJUAN PERNIKAHAN 

Perkawinan mempunyai maksud untuk mendapatkan keturunan sebagai 

pewaris dan penerus kedua orang tuanya di kemudian hari. Menurut Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada 

umumnya menurut BKKBN (2011) bertujuan : 

a. Untuk membina keluarga serta melanjutkan dan memelihara keturunan yang 

selanjutnya. 
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b. Supaya kedua orang (suami-istri) tinggal bersama serumah dengan damai serta 

saling mencintai. 

c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera dan kekal 

d. sesuai dengan perintah Tuhan. 

Tujuan pernikahan dalam Al-Qur‟an Surat Arrum ayat 21. “Dan diantara 

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” (Asyarif,2007). 

II.3 BATAS USIA DINI  

Usia dini atau yang kita kenal usia muda didefinisikan sebagai masa 

peralihan dari masa kanak kanak kemasa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda 

sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-

24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh 

Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. 

Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun. WHO Expert 

Comitte memberikan batasan-batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat 

konseptional pada tahun 1974. Menurut Prianti (2015) dalam hal ini ada 3 kategori 

yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap defenisi 

tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana: 

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri. 

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak 

menjadi dewasa. 
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3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif mandiri. 

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa 

kanak-kanak kepada masa dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus 

meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus 

mempelajari sikap dan pola perilaku dan pola yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini 

remaja bersikap Ambivalensi. Di satu pihak si anak remaja ingin diperlakukan 

sebagai orang dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi dilain pihak 

segala kebutuhannyan masih minta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak 

(Sarwono,2008). 

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi 

diantaranya: Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa, sudah 

mencapai umur untuk kawin (WJS, 1983).  Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : 

“Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak 

mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-

anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula 

orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan 

berakhir kira-kira 21 tahun. 

Berdasarkan berbagai dan kepentingan dan umur kronologis, terdapat 

berbagai definisi tentang remaja diantaranya adalah: 

1. Semua orang yang berusia antara 10-19 tahun. Kemudian kelompok ini 

dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu masa remaja awal/dini (early 

adolescence) untuk usia 10-14 tahun dan late adolescence dari usia 15-19 

tahun (WHO,1997). 
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2. Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1979  tentang kesejahteraan anak, 

remaja adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum 

pernah menikah. 

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, anak dianggap 

sudah remaja apabila sudah cukup matang untuk menikah yaitu umur 16 

tahun anak prempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki. 

4. Undang-Undang Perburuhan menetapkan  bahwa anak remaja apabila telah 

mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat 

untuk tinggal. 

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karna merupakan masa terjadinya pematangan organ reproduksi 

manusia. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa (Depkes RI,2005). 

 

II.4 FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA DINI  

II. 4.1 Status Pendidikan  

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan 

remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi 

masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun 

kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang 

(Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat 

menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 

2015). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, (2014) yang 

menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods 

ratio) 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan 
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tinggi. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko 

lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar 

pendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun 

kematangan psikososialnya.  

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, 

karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama 

(Nandang, 2014). Juspin (2013) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap 

kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan 

orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau 

memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan 

tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat 

mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. 

(BKKBN, 2012). 

 Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka 

memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki 

latarbelakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang 

menonjol adalah faktor pendidikan keluarga (Desiyanti,2015). 

Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada 

pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang 

kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan (Juspin dkk 

2013). Dalam pemodelan penyebab perempuan muda untuk menikah oleh 
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McLaughlin and Lichter (1997) menjelaskan pengaruh pasar pernikahan dengan area 

dimana ada banyak kaum laki-laki yang belum menikah, terutama laki-laki dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang baik dapat menjadi pendorong 

mereka untuk menikah. Dalam sebuah penelitian di Bangladesh menyebutkan bahwa 

seorang laki-laki degan pendidikan tinggi akan cenderung untuk menikah dengan 

wanita yang berpendidikan sama atau lebih  rendah (Sarkar, 2009). 

 II.4.2.  Status Pekerjaan Sebelum menikah 

Pada laki-laki, status pekerjaan menggambarkan kemandirian ekonomi laki-

laki tersebut. Hastuti (2007) menjelaskan bahwa seseorang akan mencapai 

kemandirian apabila seseorang tersebut bekerja dan melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan upah, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat diputuskan sendiri 

penggunaannya. Memiliki pekerjaan mapan dan penghasilan sendiri, orang umumnya 

mulai berpikir untuk berumah tangga dan memiliki keturunan. Tapi bagi banyak 

orang lain, pekerjaan dan penghasilan layak ternyata bukan parameter yang bisa 

dijadikan alasan menikah. Sebagian laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar 

dalam rumah tangga. Bahkan laki-laki yang menikah dini karena dorongan 

berkomitmen yang kuat (Setiono,2011). 

Secara umum, pria yang telah menikah memang menghasilkan lebih banyak 

uang dibanding mereka yang masih lajang. Semangat kerja laki-laki muncul karena 

sudah ada keluarga yang harus dibiayai di rumah. Produktivitas laki-laki yang sudah 

menikah juga bisa meningkat karena dia sudah tidak lagi repot memikirkan 

kebutuhan domestik. Secara tradisional, sudah ada istri yang mengurus semua 

keperluannya (Sari dkk, 2014). 

Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah 

menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan dini. Secara umum 
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pernikahan anak lebih sering dijumpai diklangan keluarga miskin, meskipun tejadi 

pula dikalangan ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak sering terkait 

dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak pada umunya mempunyai 

dometik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat bahkan 

negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini 

tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, baik anak 

maupun keuarga dan lingkungannya (Al-Gifari,2002). 

Tentunnya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat 

pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan 

memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi lagi dan lebih memilih menikah dalam usia dini (Rafidah dkk, 

2014). 

II.4.3 Sarana Konseling 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konseling merupakan 

proses pemberian bimbingan oleh orang yang ahli kepada seseorang. Program 

pemberian konseling merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan usia pernikahan. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya atau 

risiko dari menikah di usia dini menyebabkan seorang perempuan tetap melakukan 

perilaku tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan pada beberapa sekolah 

menengah di Kota Semarang menyebutkan sebanyak 48,9% tidak mengetahui 

tentang usia ideal untuk menikah. Pengetahuan risiko menikah di usia muda tentang 

BBLR dan keguguran masih rendah. Secara berturut-turut sebanyak 58% dan 64,4% 

tidak mengetahui risiko dari menikah dini tersebut (Nugraheni, 2011). 

Kondisi diatas menjelaskan bahwa konseling secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap perilaku menikah di usia dini. Rendahnya pengetahuan remaja 
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tentang usia ideal untuk menikah dan risiko menikah di usia dini berpengaruh 

terhadap perilaku seorang wanita tersebut untuk memutuskan menikah di usia dini 

atau tidak. Berdasarkan penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar 

remaja sangat menghendaki adanya konseling tentang pernikahan dini (PUP) sebesar 

74,8% yang berarti bahwa masih perlunya peningkatan sarana konseling guna 

meningkatkan pengetahuan remaja terhadap risiko menikah dini (Nugraheni, 2011). 

II.4.4 Akses Informasi 

Akses informasi pada era modern merupakan kebutuhan pokok dan utama 

bagi seseorang. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak 

positif dan negatif terhadap seseorang yang mengakses informasi tersebut. Penelitian 

Joseph, (2013) menyebutkan bahwa keterpaparan terhadap media informasi memiliki 

peluang terhadap perilaku menikah dini. Hal tersebut tergantung pada jenis informasi 

yang diperoleh.  

Akses informasi erat kaitannya dengan media informasi yang digunakan 

untuk mengakses ke sumber informasi, salah satu jenis sumber media informasi 

saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik cetak, maupun elektronik. 

Terdapat beberapa jenis media informasi yaitu media massa tradisional dan 

elektronik. Media massa tradisional merupakan jenis media massa dengan otoritas 

dan memiliki organisasi yang jelas. Jenis media tradisional antara lain adalah surat 

kabar, majalah, radio, televisi, dan film (layar lebar). Media massa elektronik 

dapat berupa televisi, handphone, internet, dan lain lain. Seiring dengan 

berkembangnya jaman, jenis media informasi juga mengalami perkembangan. 

Telepon genggam dan internet merupakan salah satu jenis media informasi yang 

sering digunakan saat ini. Berdasarkan penelitian Joseph, (2013) menjelaskan 

bahwa akses informasi melalui handphone berpengaruh terhadap pernikahan dini. 
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II.4.5 Perilaku seksual Pranikah  

Perilaku seksual di kalangan remaja yang belum menikah menunjukkan 

tren yang tidak sehat. Usia remaja ketika pertama kali mengadakan hubungan 

seksual aktif bervariasi antara usia 14 – 23 tahun dan usia terbanyak adalah antara 

17 – 18 tahun (Fuad, 2003). Perilaku seksual pada remaja dapat diwujudkan 

dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, 

berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, 

memegang buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik baju, memegang 

alat kelamin di atas baju, memegang alat kelamin di bawah baju, dan melakukan 

senggama (Sarwono, 2003). 

Soetjiningsih (2006) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja adalah hubungan orangtua-remaja, 

tekanan negatif teman sebaya, pemahaman tingkat agama (religiusitas), dan 

eksposur media pornografi memiliki pengaruh yang signifikan, baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap perilaku seksual pranikah remaja. Pengetahuan 

remaja tentang kesehatan reproduksi ternyata tidak berpengaruh terhadap remaja 

dalam melakukan hubungan seksual pranikah. Remaja yang tahu maupun yang 

tidak tahu tentang kesehatan reproduksi tidak berpengaruh terhadap sikap mereka 

melakukan hubungan seksual pranikah (Iswarati dan Prihyugiarto, 2002). 

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku reproduksi remaja 

di antaranya adalah faktor keluarga. Remaja yang melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah banyak di antaranya berasal dari keluarga yang bercerai atau 

pernah cerai, keluarga dengan banyak konflik dan perpecahan (Kinnaird, 2003). 

Soetjiningsih (2006) menjelaskan bahwa makin baik hubungan orang tua 

dengan anak remajanya, makin rendah perilaku seksual pranikah remaja. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja paling tinggi 

adalah hubungan antara orang tua dengan remaja, tekanan teman sebaya, 

pemahaman tingkat agama (religiusitas), dan eksposur media pornografi.  

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja adalah 

fakor lingkungan seperti VCD, buku, dan film porno (Taufik, 2005). Menurut 

Rohmahwati (2008) paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku 

porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung pada remaja untuk melakukan hubungan seksual 

pranikah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki. 

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia 

muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Pernikahan 

diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja 

sangat rentan terhadap prilaku seksual yang membuat mereka melakukan 

aktiivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan 

pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam 

kehidupan sehari-hari Sarwono (2003).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryoputro (2003-2004) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja di Jawa Tengah adalah 

: 1). Faktor internal (pengetahuan, aspek-aspek kesehatan reproduksi, sikap 

terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, perilaku, kerentanan yang 

dirasakan terhadap resiko, kesehatan reproduksi, gaya hidup, pengendalian diri, 

aktifitas sosial, rasa percaya diri, usia, agama, dan status perkawinan), 2). Faktor 

eksternal (kontak dengan sumber-sumber informasi, keluarga, sosial-budaya, nilai 

dan norma sebagai pendukung sosial untuk perilaku tertentu), (Suryoputro, 2006). 
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Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai 

kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sek pranikah dan akibat dari 

sek pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak 

keluarga adalah dengan menikahkan mereka, yang dimana menurut keluarga hal 

ini merupakan aib bagi keluarga. Seks pranikah adalah segala tingkah laku yang 

didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis sebelum menikah 

(Fitriana,2009).  

Perilaku seksual adalah Segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun sesama jenis. Bentuk bentuk tingkah 

laku ini bisa bermacammacam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku 

berkencan, bercumbu, dan Bersenggama (Sarwono, 2008). 

Menurut Sumiati dkk (2009), bentuk bentuk perilaku seksual, ada 

beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, 

bercumbu dan bersenggama yaitu:  

1) Bersentuhan (touching), mulai dari berpegangan tangan sampai berpelukan 

yang dilakukan oleh lawan jenis. 

2) Berciuman (kissing),ciuman yang dilakukan untuk menimbulkan rangsangan 

seksual, ciuman singkat atau ciuman tertutup yaitu ciuman yang yang sering 

dilakukan, hingga berciuman mulut dan bibir terbuka dengan 

mempermainkan lidah, yang sering disebut ciuman mendalam (soul kissing). 

3) Bercumbuan (petting), menyentuh bagian yang sensitif dari tubuh pasangan 

seperti payudara dan organ kelamin dan mengarah pada pembangkitan gairah 

seksual. Ini termasuk merasakan meraba lengan, dada, buah dada, kadang 

sampai kemaluan, baik dari dalam atau luar pakaian. 
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4) Berhubungan kelamin (sexual intercourse) bersatunya dua orang secara 

seksual yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang ditandai dengan 

penis pria yang ereksi masuk kedalam vagina untuk mendapatkan kepuasan 

seksual.  

Menurut Pinem (2009), akibat berhubungan seks pranikah pada remaja yaitu: 

1) Gangguan kesahatan reproduksi akibat infeksi penyakit menular seksual 

termasuk pasangan. 

2) Meningkatkan resiko terhadap penyakit menular seksual (PMS) seperti 

gonore. 

3) Remaja perempuan terancam kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat 

mengakibatkan pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ 

reproduksi, kemandulan dan kematian akibat perdarahan, dan keracunan 

hamil. 

4) Trauma kejiwaan (rendah diri, depresi, rasa berdosa, hilang harapan masa 

depan), remaja perempuan tidak perawan dan remaja laki – laki tidak perjaka. 

5) Kemungkinan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan 

kesempatan kerja, terutama bagi remaja perempuan. 

6) Melahirkan bayi yang kurang atau tidak sehat karena usia remaja kurang dari 

20 tahun dan organ reperoduksinya kurang matang untuk bereproduksi. 

II.4.6.   Orang Tua/Keluarga  

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana 

keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak 

masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. 

Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum 

anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan 
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melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik 

keluarganya (Arista, 2014). 

 Di sisi lain ada pula dari  mereka yang menjodohkan, dan memaksa untuk 

menikahkan anaknya  tanpa atas dasar keinginan anaknya sendiri. Orang tua 

beranggapan agar dapat meringankan tanggung jawab dan beban yang bertumpu 

kepada orang tua yang menganggap anak adalah beban bagi orang tua 

(Itares,2015). 

 Menurut Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena 

masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta 

keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga 

gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, 

pakaian, pendidikan dan sebagainya (Setino,2011). 

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di 

usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia 

perkawinan anak (Algifari, 2002). Keputusan menikah di usia muda sangat 

ditentukan oleh peran oang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat 

keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda 

merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun 

antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya (Nurhajati,2013). 

II.4 .7.  Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu budhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya 

sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti “daya dari 

budi”, karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah 
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“budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu (Koentjaraningrat,1990). 

Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi 

atau akal. E.B Taylor (dalam Ranjabar, 2006) memberikan definisi kebudayaan 

sebagai berikut. 

“Kebudayaan adalah hal kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain-lain. 

Kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan, mencakup kesemuanya 

yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai angota masyarakat. 

Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari oleh pola-pola 

perilaku yang normatif, artinya mencakup segala sesuatu cara-cara atau pola-

pola berpikir, merasakan dan bertindak”. 

Kebudayaan setiap masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar maupun 

unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebetulan yang bersifat 

sebagai kesatuan. Beberapa macam unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah 

dan analisisnya di klasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar 

kebudayaan atau yang lazim disebut dengan cultural universal. Istilah ini 

menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai 

pada setiap kebudayaan di dunia ini. Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap 

sebagai cultural universal, yaitu sebagai berikut (Soekanto, dalam Ranjabar, 

2006). 

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah 

tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya. 
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b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem 

produksi, sistem distribusi, dan sebagainya). 

c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem 

hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya). 

d. Bahasa (lisan maupun tulis). 

e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya) 

f. Sistem pengetahuan 

g. Religi (sistem kepercayaan) 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan 

anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam 

masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Dalam mengatur hubungan 

antar manusia, kebudayaan dinamakan pula struktur normatif atau menurut Ralph 

Linton (dalam Ranjabar, 2006) desaigns for living (garis-garis atau petunjuk dalam 

hidup) artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang 

menetapkan tentang peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang 

seharusnya dilarang dan sebagainya. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian 

dari kebudayaan adalah sebagai berikut (Ranjabar, 2006). 

a. Unsur-unsur yang menyangkut pilihan, misalnya apa yang baik dan apa yang 

buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan 

keinginan dan tidak sesuai dengan keinginan. 

b. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya orang 

sebagaimana berlaku. 

c.Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, misalnya harus mengadakan upacara 

adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain. 
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Kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang timgkah laku atau tindakan yang 

harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup 

peraturan-peraturan yang beraneka ragam yang mencakup bidang yang luas sekali. 

Berlakunya kaidah dalam suau kelompok tergantung pada kekuatan kaidah tersebut 

sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Artinya, sampai seberapa 

jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok sebagai petunjuk perilaku 

yang pantas. Dengan demikian, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk 

melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antarmanusia dan sebagai wadah 

segenap perasaan manusia (Ranjabar, 2006). 

Sistem kemasyarakatan merupakan salah satu unsur dari suatu kebudayaan. Salah 

satu sistem kemasyarakatan yang dianut adalah sistem perkawinan. Banyaknya suku 

budaya di Indonesia secara tidak langsung menghasilkan berbagai unsur kebudayaan, 

dimana unsur kebudayaan tersebut menghasilkan suatu nilai atau pandangan tersendiri 

sebagai cerminan atau ciri khas perilaku masyarakat.  

Salah satu sistem perkawinan yang masih berkembang di Indonesia adalah suatu 

perilaku untuk menikahkan anak yang sangat bergantung pada kaidah yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar. Seringkali pernikahan dilakukan untuk mengikuti tradisi 

yang sudah ada pada generasi sebelumnya dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan 

kucilan dari masyarakat sekitar sebagai bentuk tidak terjaganya hubungan antar manusia 

dalam suatu kelompok masyarakat (Ranjabar, 2006). 

Pernikahan dini juga seringkali dilakukan antara keluarga untuk kepentingan 

bisnis, keturunan, akomodasi, atau untuk kepentingan lain yang menyangkut masalah 

pribadi dari orang tua. Keputusan orang tua dalam menikahkan seorang anak sangat 

penting, terlebih ada pengaruh dari budaya sekitar yang berhubungan dengan betapa 
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pentingnya keputusan orang tua (Plan International, 2014). Peran orang tua dalam 

menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor berikut : 

a. Sosial ekonomi keluarga, akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua 

mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak perempuannya. Perkawainan tersebut 

akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak perempuannya 

menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja 

di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya (Plan 

International, 2014). 

b. Tingkat pendidikan keluarga, makin rendah tingkat pendidikan keluarga, 

makin sering ditemukan perkawinan usia muda. Peran tingkat pendidikan 

berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang berkehidupan 

keluarga (Joseph, 2013). 

c. Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. 

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan 

terjadinya perkawinan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak 

mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status 

sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga, dan/atau untuk menjaga garis 

keturunan keluarga (Plan International, 2014). 

d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika 

keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, 

(misalnya anak perempuannya melakukan perbuatan zina), anak perempuan tersebut 

dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini 

dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah (Plan International, 2014). 

Kepercayaan atau tradisi berakar pada kebiasaan sosial, budaya, atau 
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agama yang dapat melindungi tradisi untuk menikah dini. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di beberapa daerah Afrika Timur dan Selatan menunjukkan bahwa norma-

norma dan kepercayaan sosial merupakan faktor seseorang untuk menikahkan anaknya 

di usia dini dengan keyakinan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah untuk 

melahirkan seorang anak (Plan International, 2013). 

Dalam konteks yang sama, keyakinan yang mengakar terhadap peran yang 

diharapkan dari seorang laki-laki dan perempuan, dikombinasikan dengan kurangnya 

kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak memberikan pandangan pada 

orang tua bahwa pendidikan yang diberikan pada anak perempuan hanya memiliki 

sedikit manfaat terhadap masa depan anak perempuannya (Plan International, 2013). 

Pada beberapa negara, seperti Bangladesh, Pakistan dan India, banyaknya 

tekanan dari masyarakat yang menuntut seorang perempuan untuk memiliki banyak 

anak menimbulkan motivasi lebih sebuah keluarga untuk menikahkan anak 

perempuannya lebih awal dengan harapan dapat melahirkan seorang anak sesegera 

mungkin (Catherine, 2013). 

 Pengaruh norma sosial, kepercayaan dan agama juga berlaku pada beberapa 

daerah di Indonesia dengan budaya islam dan agama yang kuat. Jawa Barat, rata-rata 

usia menikah untuk perempuan adalah 12 tahun. Salah satu penyebabnya adalah 

mengikuti ajaran tauladan Nabi Muhammad. Orang muslim di daerah tersebut 

memiliki interpretasi sendiri terhadap usia menikah dengan mempercayai sejarah 

bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisha ketika masih berumur 7 tahun (APIK, 

2013). 

Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Banyuwangi menyebutkan bahwa 

Suku Osing lebih banyak melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan Suku 

Jawa (Rahmawati, 2010). Selain kedua suku tersebut di Kabupaten Banyuwangi juga 



31 
 

terdapat Suku Madura sebagai salah satu dari tiga suku dominan di Kabupaten 

Banyuwangi. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa Suku Madura memiliki 

budaya menikahkan anaknya pada usia dini.  

Fatmawati (2012) menyebutkan bahwa pernikahan dini merupakan hasil dari 

suatu pandangan tertentu oleh masyarakat Madura. Pernikahan dini sudah sejak lama 

menjadi tradisi kebanyakan etnik Madura yang berstratifikasi sosial menengah 

kebawah seperti buruh tani, tukang becak, pedagang perancang, tukang dalpuk, dan 

pekerja bangunan (Haryono, 2008).  

Fenomena pernikahan dini di masyarakat Madura salah satunya di sebabkan 

oleh alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran 

tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, rendahnya pendidikan merupakan salah 

satu alasan Suku Madura untuk melaksanakan praktek pernikahan dini (Setyowati, 

2013). 

II.4.8 Kerangka Hukum Nasional 

 

Kerangka hukum nasional berperan penting dalam terjadinya pernikahan 

diusia dini. Terdapat 78 negara yang masih belum mengatur usia pernikahan di dalam 

undang-undang nasional (Plan International, 2013). Annie (2005) dalam artikelya 

menyatakan bahwa perbedaan pembatasan usia menikah pada beberapa negara sudah 

merupakan diskriminasi hukum.  

Sebuah negara dengan masalah pernikahan dini, usia menikah perempuan 

cenderung lebih rendah 1 atau 2 tahun dari usia menikah laki-laki. Pada 2010, 

terdapat 148 negara yang menerapkan sistem usia minimum menikah di bawah usia 

18 th dengan ijin orang tua dan 52 negara menerapkan usia minimum menikah pada 

usia 15 th dengan ijin orang tua (Plan International, 2013). Hal ini menandakan 
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bahwa persetujuan untuk menikah di usia muda memperkuat pandangan bahwa 

perempuan siap untuk menjadi ibu pada usia muda. 

Adanya masalah politik, kendala politik, dan sumber daya pada negara 

berkembang menyebabkan sulitnya penegakan hukum untuk melarang pernikahan 

dini. Kondisi ini banyak terjadi di daerah perdesaan dan daerah terpencil, dengan 

jauhnya akses dan lokasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan keadilan. 

Kegagalan untuk menegakkan hukum secara konsisten terhadap orang tua yang 

melanggar hukum dengan menikahkan anaknya diusia muda yang berarti orang tua 

tersebut telah mengatur pernikahan anaknya dan tidak menyadari sudah melanggar 

hukum (Catherine, 2013). 

Sebuah budaya terhadap kebebasan hukum untuk tanggung jawab orang tua 

terhadap pernikahan dini menyebabkan diterimanya pandangan tentang pernikahan 

dini di kalangan masyarakat. Negara yang memiliki masalah pernikahan dini dengan 

budaya bebas dari hukum merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan terhadap 

perempuan dalam bentuk pernikahan dini (Catherine, 2013). Penegakkan hukum 

yang lemah juga mendorong tidak kepatuhan terhadap hukum bersamaan dengan 

anggapan bahwa kejahatan dalam bentuk pernikahan anak tidak terlalu dianggap 

serius. 

Adanya hukum agama, adat lokal juga dapat menghambat usaha untuk 

mengurangi angka pernikahan dini. Dalam kenyataannya, adanya sistem hukum 

tersebut melemahkan legitimasi hukum nasional baik di pengadilan maupun 

pandangan komunitas masyarakat setempat. Suatu komunitas lokal lebih mematuhi 

hukum agama setempat atau otoritas budaya dibandingkan dengan hukum yang 

sudah ditetapkan oleh negara (Annie, 2005). 
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Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 batasan usia perkawinan yang harus 

terdaftar di negara, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. 

Persetujuan orang tua dibutuhkan untuk pernikahan yang dilakukan sebelum 

memasuki usia 21 tahuh. Hukum yang sama juga mengijinkan untuk dilakukannya 

pernikahan dibawah usia 16 tahun dimana orang tua telah mendapatkan ijin dari 

pengadilan agama kabupaten atau petugas pernikahan. 

 Pada tahun 2012, berdasarkan laporan pengadilan tinggi terdapat 9.632 

kasus pernintaan orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah batasan usia 

menikah yang telah ditetapkan oleh pengadilan (APIK, 2012). Seorang anak tidak 

punya hak untuk berpendapat di pengadilan agama, ketika masa depan mereka 

sedang dibahas dan banyak anak perempuan dan laki-laki menikah tanpa keinginan 

mereka (Plan International, 2014). 

 

II.5. DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI 

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif 

maupun negatif. 

II.5.1  Dampak Positif  

Sisi positif dari pernikahan dini bagi seorang laki-laki antara lain 

untuk memenuhi kebutuhan rohani, laki-laki akan lebih nyaman ketika 

disampingnya ada seorang istri yang mendampingi, dan kehidupan laki-laki 

terasa belum lengkap ketika dirinya masih lajang. Laki-laki yang menikah 

dini akan terhindar dari perbuatan zina, dimana sewajarnya menjadi seorang 

bujang semakin tua libidonya pun semakin tinggi dan kebutuhan biologis 

harus segera disalurkan.  

Pernikahan dini dapat mencapai visi misi kehidupan, dimana sebagai 

kepala keluarga mencicil nikah di usia muda akan mengurangi beban pikiran 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, dan yang terakhir adalah 

kesuksesan, laki laki menganggap bahwa semakin muda usia untuk menikah 

maka semakin besar kesuksesan yang ia peroleh (Akhwat Shalihah, 2011). 

II.5.2 Dampak Negatif  

Disamping dampak positif, laki-laki yang menikah muda juga 

memiliki dampak negatif, dimana kita ketahui bahwa seorang laki-laki 

memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga yang antara lain 

bertanggung jawab secara ekonomi, yakni dalam artian kebutuhan ekonomi 

akan sepenuhnya ditanggung oleh suami. Situasi seperti ini berdampak pada 

terhentinya salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan.  

Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup 

warga, sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini 

terhenti pendidikannya. Laki laki yang menikah dini akan kehilangan 

pondasi perkembangan sesuai usianya karena harus berhadapan dengan dunia 

keluarga yang jauh dari usia perkembangannya.  

Akibatnya, anak dengan pernikahan dini akan mengalami tekanan 

psikis yang akan berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya 

untuk memberikan contoh yang baik jika kelak ia memiliki anak (Pranawati, 

2013). 

Ketidakmampuan mengendalikan emosi dari masing-masing 

individu serta menonjolkan egonya sendiri-sendiri memicu timbulnya 

kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti penderitaan secara 

fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, ancaman untuk 

melakukan perbuatan, dan pemaksaan baik terhadap istri atau suami.  
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Kepala keluarga yang masih dini akan mempengaruhi kualitas 

keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga 

yaitu seringnya perpecahan rumah tangga pasangan remaja yang disebabkan 

karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sehingga masing-masing 

individu menonjolkan egonya sendiri-sendiri (Pranawati, 2013). 

 Konsensus di Inggris menyatakan bahwa sebagian besar KDRT oleh 

pria terhadap wanita yang terlihat dalam survei tindak kriminal, menunjukan 

bahwa 11,4% wanita dan 4,5% pria telah menjadi KDRT (Alexander Jo., 

dkk., 2006). 

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan 

mereka sendiri, terhadap anak- anak, maupun terhadap keluarga mereka 

masing-masing. Menurut M.Fauzi Adham (2001), dampaknya adalah : 

1. Dampak terhadap suami istri  

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti yang telah 

melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak 

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut 

timbuldikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang 

cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. 

2.  Dampak terhadap anak-anaknya.  

Pada anak perempuan yang pendek (stunted) apabila menikah pada 

usia dini akan melahirkan bayi cenderung mempunyai berat badan lahir 

rendah. Umumnya pernikahan dini tersebut terjadi pada masyarakat 

miskin yang mempunyai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan gizi anaknya.  
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Apabila dalam tumbuh kembang anaknya tidak dapat mengejar 

kebutuhan gizinya, maka sang anak akan tumbuh menjadi generasi yang 

stunted Pula. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada 

usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak 

pada pasangan yang melangsungkan perkawinan padausia muda, 

perkawinan usia  muda juga berdampak pada anakanaknya.  

Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 

20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada 

kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. 

3.  Dampak terhadap masingmasing keluarga. Selain berdampak pada 

pasangan suami-istri dan anakanaknya perkawinan di usia muda juga akan 

membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila 

perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan 

menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya 

keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi 

adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup 

mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan 

diantara kedua belah-pihak. 

Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan 

dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi 

dengan teman-teman sebaya. Karena perkawinan anak-anak sering 

menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan 

berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi 

penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin 

(anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan 
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mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko 

kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta 

HIV/AIDS (Erica, 2009).  

Menurut umran (2008), menikah dibawah umur dilihat dari beberapa 

aspek mempunyai beberapa dampak sebagai berikut: 

1. Bioligis  

Secara bioligis hubungan suami istri yang terlalu muda (yang belum dewasa 

secara fisik) dapat mengakibatkanpenderitaan bagi seorang istri dalam 

hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan. 

2. Sosio kultural dan demografis (kependudukan) 

Secara sosio kultural pasangan suami istri harus memenuhi tuntunan 

sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak. 

Secara demografis pernikahan dibawah umur merupakan salah satu faktor 

lajunya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Selain itu dari segi 

demografis bila suatu daerah banyak pernikahan diusia dini, sering 

ditafsirkan didaerah tersebut juga mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. 

Dengan kata lain pernikahan usia dini identik dengan tingginya tingkat 

kelahiran karena masa reproduksi akan lebih lama (15-49 tahun). 

Komplikasi psiko sosial akibat pernikahan dan kehamilan diusia dini 

di duukung oleh suatu penelitian yang menujujukan bahwa keluaran negatif 

sosila jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung diusia 

dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami 

krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk 

bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga 
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jelas bahwa pernikahan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan 

perkembangan kepribadian mereka (Sumiati,2009). 

 Dari kaca mata psikologis, pernikahan usia dini dapat 

mengakibatkan dampak psikologis yang buruk pada pihak yang belum siap. 

Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam pernikahan tersebut terjadi 

kekerasan-kekerasan yang mungkin berdampak pada kondisi psikologis anak 

(Sarwono,2010). 

Menurut penelitan hanggara (2010), maraknya pernikahan dini di 

Desa Gejugjati Kabupaten Pasuruan dalam perkembangannya kemudian 

muncul macam-macam dampak antara lain : 

1. Menurunya kualitas pendidikan  

Dengan adanya budaya pernikahan dini di Gejugjati, kualitas 

pendidikan akan semakin merosot. Survey yang dilakukan ditemukan 

bahwa kebanyakan mereka yang melakukan pernikahan dini terutama 

perempuan masih lulusan SD (Sekolah Dasar/Madrasah) yang berumur 

sekitar 13-14 tahun. Ada keterlambatan kelulusan SD di Desa di mana 

biasanya kalau didaerah lain umur kelulusan SD sekitar umur 12-13 

tahun bahkan ada yang 11 tahun, tapi didesa ini mengalami 

keterlambatan. Ini tentunyan juga banyak faktor yang 

menelatarbelakanginya. Sementara itu yang laki-laki rata-rata lulusan 

SMP/MTs. 

2. Munculnya kelompok pengangguran baru 

Dengan tingkat pendidikan yang rendah ditambah dengan minimnya 

keterampilan yang dimiliki semakin menambah angka pengangguran di 

desa ini dan ini bisa dilihat dari fanomena yang banyak ditemukan 
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bahwa mereka yang baru menikah menjadi pengangguran dengan 

pekerjaan yang tidak jelas. Dimana istri menjadi ibu rumah tangga dan 

suami menjadi peternak sapi perah. 

3. Munculnya perceraian dini 

Dengan adanya pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh kondisi 

kejiwaan yang masih labil dalam masa pubertas awal, tentunya 

membawa pada yang mencari jati diri. Pada masa ini ego masing-masing 

sangat kuat dan bila masing-masing pihak antara suami dan istri tidak 

saling memahami akan sangt rentan terjadi pertengkaran yang berujung 

perceraian. 

Menurut penelitia Desianty (2015) pernikahan di yang rentan 

perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang 

disengaja). Hal ini bisa dimaklumi sebab pernikahan karna kecelakaan 

lebih karna keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi 

nikah yang kuat. 

Menurut Afriani (2016) banyak kasus perceraian merupakan 

damapak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk 

menikah. “kebanyakan yang gagal itu karena kawin muda”. Dalam 

alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan kawin muda, melainkan 

alsan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi masalah tersebut saja sebagai 

salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan 

usia dan psikologis. 

Suatu perceraian diawali oleh hilangnya pemberian pujian dan 

penghargaan terhadap pasanagan. Pujian dan penghargaan dalam suatu 

perkawinan merupakan dukungan emosional yang sangat penting artinya 
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bagi kelangsungan sebuah kelurga. Dampak yang sering muncul dari 

hilangnya dari hilangnya pemberian pujian dan penghargaan ialah 

semakin sulitnya berbicara dan berdiskusi mengenai masalah-masalah 

yang perlu dicari jalan keluarnya. Setelah itu masing-masing pasangan 

akan menganggap pasangannya sebagai orang lain. Kegiatan diluar 

rumah merupakan pilihan yg menetramkan bagi mereka yang sedang 

mengalami krisis keluarga. Oleh karna itulah, situasi ndan kondisi 

seperti ini merupakan “peringatan” akan memungkinkan terjadinya 

perceraian. 

4. Tingkat kesehatan ibu dan gizi anak kurang 

Berdasarkan obsrvasi dilakukan di Desa Geugjati terkait denagan 

kosndisi kesehatan gizi mereka masih kurang. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan realitas fisikdari ciri fisik anak-anak yang kurang gizi 

(Hanggara,2010). 

Menjadi orang tua diusia dini desertai keterampilan yang kurang 

untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa akan 

menempatkan anak yang di lahirkan berisiko mengalami perlakuan salah 

dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukan bahwa anak 

yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami 

keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan prilaku dan 

cendrung menjadi orang tua pula diusia dini (Nuhajati,2013). 

Menurut Afriani (2016) perempuan yang menikah dibawah umur 

20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja sel-sel 

leher rahim belum matang kalau terpapar kuman popiloma virus atau 

HPV pertumbuhan sel akan menyimpang mejadi kanker. 
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Pernikahan usia dini juga menyebabkan resiko kematian ibu dan 

anak karena organ biologis perempuan dibawah 20 tahun belum siap 

secara penuh untuk melahirkan. Bayi yang di lahirkan jika tidak 

meninggal, bayi akan lahir prematur dan cacat (Adhim,2006). 

Pernikahan usia muda akan berdampak pada kualitas anak, keluarga 

keharmonisan keluarga dan perceraian. Karna pada usia tersebut ego 

remaja masih tinggi. Rata-rata pernikahan usia muda terjadi didaerah 

pantai utara, pantai selatan dan di pegunungan. Penyebabnya karna 

faktor sosial budaya, pendidikan dan agama (Khaparista,2015). 

Pernikahan usia muda mempunyai dampak besar terhadap tingginya 

angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan 

kematian ibu diusia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya 

reltif lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap 

pendidikan anak dan kemampuan membentuk keluarga yang sejahtera.  

Penelitian dan pengalaman diberbagai negara baik negara maju 

maupun negara berkembang termasuk Indonesia, menunjukan bahwa 

pernikahan di usia dini mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, 

tidak hanya membawa resiko yang sangat besar terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia dini, 

tetapi juga terhadap anak hasil pernikahan dini itu (Romauli dan 

Anna,2012). 
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II.6 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar II.7 Kerangka Teori 

Modifikasi Teori Hollen  (dalam Khilmiyah, 2014), Sarwono (2003), Sumiati dkk (2009), 

Pinem (2009), Rohmawati (2008), dan BKKBN (2011). 
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Pernikahan Usia Dini Pada Pria  

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

III.1 Kerangka Konsep 

Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pernikahan usia dini pada pria. 

Variabel Bebas     

 

Varibel Terikat 

      

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

III.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel bebas : kebudayaaan,  status pendidikan sebelum menikah, status 

pekerjaan sebelum menikah, peran orang tua, media pornografi, prilaku seksual 

pranikah. 

2. Variabel terikat  : Pernikahan usia dini pada  pria.  
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III.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel III.1. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

I. Variabel Bebas  

1. Status 

Pendidikan 

sebelum 

menikah 

 

Kondisi pendidikan 

formal terakhir yang 

diselesaikan responden 

sebelum menikah. 

 

Kominikasi 

tidak langsung 

Kuisioner  1= Rendah 

(SD-SMP) 

 

2= Tinggi 

(SMA) 

Ordinal 

2. Status 

pekerjaan 

sebelum 

menikah 

Kegiatan rutin responden 

dalam menghasilkan 

uang, pada saat sebelum 

menikah. 

Komunikasi 

tidak langsung 

Kuisioner 1=  Berkerja 

 

2=  Tidak bekerja 

Nominal 

3. Peran Orang 

Tua 

Segala bentuk dukungan,  

larangan dan kebiasaan 

orang tua terkait 

pernikahan usia dini.  

Wawancara Kuisioner 1= Ya 

(mendukungnilaimea

n >1,42) 

2= Tidak 

(tidakmendukungnila

i mean ≤1,42) 

 

Nominal  

4. Kebudayaan  Kebiasaan masyarakat, 

dengan adat istiadat, 

tradisi dan kepercayaan 

terkait usia pernikahan 

pria. 

Wawancara Kuisioner 1=  Mendukung 

(nilai mean  >1,59) 

2= Tidak mendukung 

(nilai mean ≤1,59) 

 

Nominal 

5. Media 

pornografi 

Seberapa sering 

responden terpapar 

dengan media pornografi 

baik berupa narasi, 

gambar, maupun video 

sebelum menikah. 

Wawancara  Kuisioner  1= Ya 

(terpapar) 

 

2= Tidak  

(tidakterpapar) 

Nominal 

6. Prilaku 

seksual 

pranikah 

Prilaku terkait dengan 

lawan jenis meliputi: 

touching, kissing, 

petting, dan sexual 

intercourse. 

(Sumiati, 2009). 

Wawancara Kuisioner 1= melakukan 

(bilamenjawabyapad

a no. 1,2,3 dan 4 ) 

2=Tidakmelakukan 

(bilamenjawabyapad

ano. 1 

danmenjawabtidakpa

da no. 2,3 dan 4) 

Nominal  

 

II. Varibel Terikat 

1.  

Pernikahanu

siadini 

Pernikahan yang 

dilakukanolehpihakpriad

enganusiakurangdari 19 

tahun. (UU pernikahan, 

1974). 

 

Wawancara Kuisioner 1= usia dini <19 tahun 

 

2= Tidak usia dini ≥ 19 

tahun 

Nominal 
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III.4 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis anternatif 

(𝐻𝑎) yaitu : 

a. Ada hubungan antara  status pendidikan sebelum menikah dengan 

kejadian pernikahan dini pada pria. 

b. Ada hubungan antara  status pekerjaan sebelum menikah dengan  kejadian 

pernikahan dini pada pria.  

c. Ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan dini 

pada pria.  

d. Ada hubungan antara kebudayaan dengan kejadian pernikahan dini pada 

pria. 

e. Ada hubingan antara media pornografi dengan kejadian pernikahan dini 

pada pria. 

f. Ada hubungan antara prilaku seksual pranikah dengan kejadian 

pernikahan dini pada pria. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian 

IV.1.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi analitik, dengan desain case 

control. Case control adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan 

antara dua kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol (Notoatmodjo, 

2010). Studi kasus kontrol dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok kasus dan 

kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti faktor-faktor resiko yang 

mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol paparan atau tidak. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor pernikahan dini pada pria di Kecamatan 

Tebas. 

Gambar IV.I Desain studi case control 
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IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian di laksanakan di wilayah pedesaan di Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas pada tanggal 14 April sampai 20 Mei 2018. 

IV.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 IV.3.1  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek (misalnya manusia, klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi pada 

peneltian ini adalah kejadian pernikahan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama 

(KUA)  Kecamatan Tebas pada tahun 2017 yang berjumlah 483 pernikahan. 

IV.3.1.1  Populasi Kasus 

Populasi kasus adalah seluruh pria yang menikah dengan usia kurang 

dari 19 tahun dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tebas Kabupaten Sambas pada tahun 2017 yang berjumlah 18 kasus 

pernikahan dini pada pria. 

IV.3.1.2 Populasi Kontrol 

 Populasi kontrol adalah seluruh pria yang menikah dengan usia 19 

tahun keatas dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tebas Kabupaten Sambas pada tahun 2017 yang berjumlah 465 pernikahan.  

IV.3.2  Sampel 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik rondom sampling (sampel acak), dimana 

pengambilan sampel dari setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dijadikan sebagai sampel (Riyanto, 2011). Dalam penelitian ini, dihitung 

berdasarkan rumus besaran sampel (Lameshow 1997). 
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𝑛 =
(p0 x q0 + p1 x q1) (Z1−α/2  + (Z1−β)2 

(p0 − p1 )2  

 

Keterangan: 

n  = jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol 

Z1−α/2   = nilai standar distribusi normal standar yang sama dengan tingkat kemaknaan 

α ( untuk α = 0,05 adalah 1,96) 

Z1−β    = nilai standar distribusi normal standar yang sama dengan kuasa (power) 

sebesar diinginkan (untuk β = 0,10 adalah 1,28) 

p0 = proporsi pada kelompok kontrol (465) 

p1 = proporsi pada kelompok kasus (18) 

q0 = 1- p0 

q1 =1-p1 

 

Hasil perhitungan sampel berdasrkan rumus diatas adalh sebagai berikut: 

 

𝑛 =
(465 x 464 + 18 x 17) x (1,96 + 1,82)2 

(18 − 465)2  

𝑛 =
(215,760 + 306) x (324)2 

(18 − 465)2  

𝑛 =
216,066 x 10,4976 

(18 − 465)2  

𝑛 =
22,68 

1,99
 

     = 11, 39            12 
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Dari perhitungan tersebut, maka besar sampel minimal untuk setiap 

kelompok adalah 12 sampel. Pada penelitian ini diperoleh untuk kelompok kasus 

sebanyak 17 sampel dan kelompok kontrol sebanyak 34 sampel. Jumlah sampel 

secara keseluruhan adalah 51 sampel, dengan perbandingan 1 : 2. Adapun kriteria 

inklusi dan ekslusi pada kelompok kasus adalah sebagai berikut:   

1. Kriteria inklusi kasus : 

1) Pernikahan responden dengan usia kurang dari 19 tahun dan terdaftar di 

KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada tahun 2017. 

2) Berjenis kelamin laki-laki dan bersedia menjadi responden penelitian.  

3) Bertempat tinggal  di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

2. Kriteria eksklusi kasus : 

1) Responden yang pernah menikah dengan status bercerai. 

2) Responden yang bekerja diluar daerah atau luar Negeri. 

3) Responden yang berpindah tempat tinggal dari lokasi penelitian.  

kriteria inklusi dan eksklusi pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut: 

3. Kriteria inkulsi kontrol: 

1) Pernikahan responden dengan usia 19 tahun keatas dan terdaftar di KUA 

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada tahun 2017. 

2) Berjenis kelamin laki-laki dan bersedia menjadi responden penelitian. 

3) Bertempat tinggal  di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

4. Kriteria ekskulsi kontrol: 

1) Responden yang pernah menikah dengan status bercerai. 

2) Responden yang bekerja diluar daerah atau luar Negeri. 

3) Responden yang berpindah tempat tinggal dari lokasi penelitian.  
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IV.4 Teknik dan Instrumentasi Pengumpulan Data 

  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data skunder. 

IV.4.1. Data Primer   

Data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara menggunakan 

kuisioner untuk mengetahui faktor yang berhubungan antara kebudayaan, status 

pendidikan sebelum menikah, status pekerjaan sebelum menikah, media 

pornografi, peran orang tua, prilaku seksual pranikah dengan pernikahan dini pada 

pria dari bulan April sampai Mei 2018. 

IV.4.2. Data Skunder 

 Data skunder diperoleh dari profil dan data dari KUA Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas yaitu jumlah kejadian pernikahan pada tahun 2017. 

IV.5. Tekhnik Pengolahan Data dan Penyajian  

IV.5.1. Teknik Pengolahan data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah mengolah 

data sedemikian rupa sehingga jelas sifat-sifat yang dimiliki data tersebut. Dengan 

tujuan menyederhanakan data yang telah terkumpul, menyajikan dalam susunan 

yang baik kemudian dianalisa. 

Menurut Notoadmodjo (2010), pengolahan data dengan komputer meliputi 

sebagai berikut : 

1. Penyunting (Editing) 

Hasil wawancar, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan 

penyunting (editing) terlaebih dahulu. 

2. Pengkodean (Coding) 



51 
 

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

peng’kodean” atau “coding”, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan.  

5. Entri (Entry Data)  

Entri data, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam 

bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau 

“software” komputer. 

6. Pembersihan Data (Cleaning) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau reponden selesai 

dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan 

adanya keselahan-kesalahan kode, ketidak lengkapan, dan sebagainya, 

kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. 

IV.5.2 Teknik Penyajian data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu : 

1. Bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk memudahkan pembacaan data 

sesuai dengan maksud dan tujuan penelian 

2. Bentuk teks atau narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan untuk mendeskripsikan 

penjelasan dari data yang telah di sajikan. 

IV.6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis 

univariat dan bivariat. 
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IV.6.1. Analisa Univariate 

Analisis ini digunakan untuk melihat gambaran deskriptif atau data proporsi 

variabel bebas dan terikat penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

status pendidikan sebelum menikah, status pekerjaan sebelum menikah, peran orang 

tua, kebudayaan, media pornografi, dan prilaku seksual pranikah, sedangkan 

variabel terikatnya adalah pernikahan dini pada pria di Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas. 

IV.6.2. Analissa Bivariat 

Apabila telah dilakukan analisis univariat hasilnya akan diketahui 

karakteristik atau distribusi setiap variabel dan dapat dilanjutkan dengan analisis 

bivariat. Analisis dilakukan terhadap dua variabel yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi, dalam hal ini variabel bebas 

dan variabel terikat. Analisis  bivariat yang digunakan adalah chi-square dengan 

tingkat kemaknaan sebesar 0,05 apabila masing-masing variabel baik bebas maupun 

terikat datanya berjenis katagorik maka uji yang digunakan adalah Chi squaret tabel 

2 x 2. Rumusnya sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tabel silang kasus kontrol dilihat dari faktor resiko: 

Faktor Resiko Kasus Kontrol Jumlah 

Faktor Resiko + A B a + b 

Faktor Resiko - C D c + d 

Jumlah a + c b + d a + b + c + d (N) 

 

 

   N [(ad) - (bc)] 2 

 X2 =           

            (a+c) (b+d) (a+b) (c+d) 
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Batas kebermaknaan yang digunakan adalah p-value < 0,05 

 Bila p - value< 0,05 maka uji statistik bermakna (signifikan). 

 Bila p - value lebih dari 0,05 maka perhitungan statistiknya tidak bermakna. 

         Odds Ratio (OR) =
𝐴𝐷

𝐵𝐶
 

Interpretasi Nilai OR (Odds Ratio):  

 Odds Ratio (OR) = 1 :  Berarti variabel yang diteliti tidak ada  pengaruhnya 

untuk terjadinya efek dengan kata lain bersifat netral. 

 Odds Ratio (OR) > 1 : Menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan 

faktor risiko untuk timbulnya efek tertentu. 

 Odds Ratio (OR) < 1 : Berarti faktor yang diteliti justru mengurangi kejadian 

efek, dengan kata lain variabel tersebut merupakan faktor protektif. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V. 1 Hasil 

 V.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Letak georafis Kecamatn Tebas Kabupaten Sambas di bagian utara Ibu 

Kota Kabupaten Sambas, berjarak sekitar 29 Km dari Ibu Kota Kabupaten 

Sambas dan sekitar 231,6 Km2 dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan  Barat 

(Pontianak) dengan kepadatan penduduk 162 jiwa/Km2. Terletak 41 m dari 

permukaan laut Kecamatan Tebas merupakan daerah dataran rendah dengan 

struktur tanah halus, sedang dan gambut. Suhu di Kecamatan Tebas Berkisar 

30C -31C.  

 Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Tebas terletak diantara 

batas administratif sebagai berikut: 

 Sebelah Utara bererbatasan dengan : Kec. Tekarang dan Kec. Sebawi 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Selakau Timur 

 Sebelah Timur berbatasan dengan  : Kec. Subah  

 Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kec. Semparuk  

Kecamatan Tebas terdiri dari 23 Desa dan 67 Dusun, dengan luas 

wilayah 395,64 Km. Penduduk di Kecamatan Tebas pada tahun 2017 

berjumlah 67.287  penduduk terdiri dari 33.3367 penduduk laki-laki dan 

33.920 penduduk perempuan. Sebagian besar beragama Islam dan lainnya 

beragama Protestan, Konghucu Hindu dan Budha. Mata pencarian 

masyarakat setempat sebagian besar yaitu bertani, berkebun dan berdagang.  
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V.12 Gambaran umum pelayanan kesehatan reproduksi dilokasi penelitian 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tebas 

terdiri dari 3 Puskesmas Rawat Inap, 9 Puskemas Pembantu, 3 Puskesmas 

Keliling dan 25 Polindes atau Poskesdes. Pelayanan yang diberikan khususnya 

dibidang kesehatan reproduksi antaralain,  kesehatan dasar seperti kesehatan 

ibu dan anak, program keluarga berencana (KB) pelayanan kesehatan anak 

balita, usia sekolah dan remaja. Upaya penyebaran informasi bagi remaja 

difokuskan juga pada kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS).  

Selain dari pelayanan diatas terdapat program yang dilakukan oleh 

pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang di singkat 

BKKBN. Di Kecamatan Tebas adapun program intervensi dari BKKBN bagi 

remaja, dilakukan penyuluhan seperti pengembangan program KIE berupa 

materi Kesehatan Reproduksi Remaja berupa (KRR), NAPZA dan 

Pendididkan Keterampilan Hidup Sehat. Melalui Generasi Berencana (GenRe) 

salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka penikahan dini dengan 

program pendewasaan usia perkawinan, mengingat kejadian penikahan dini 

masih terjadi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

 V.1.3 Gambaran umum proses penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dimulai dari 14 April 2018 

sampai 15  Mei 2018. Berlokasi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

dengan 23 desa yaitu Desa Tebas Kuala, Desa Tebas Sungai, Desa Sempalai, 

Desa  Bekut, Desa Sejiram, Desa Mak Rampai, Desa Dungun Prapakan, Desa 

Mekar Sekuntum, Desa Mensere, Desa Sungai Kelambu, Desa Serindang, 

Desa Matang Labong, Desa Serumpun Buluh, Desa Pusaka, Desa Mak 
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tanggok, Desa Pangkalan Kongsi, Desa Batu Mak jage, Desa Bukit Sigoler, 

Desa Segedong, Desa Seberkat, Desa Segarau Parit, Desa Meribas, dan Desa 

Seret Ayon. Poulasi dalam penelitian ini 483 responden, yang memiliki kriteri  

usia 21 tahun kebawah dan berdomisili di Kecamatan Tebas kemudian 

bersedia menjadi responden. 

 Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yang dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi, namun karna ada beberapa responden 

yang tidak memenuhi kriteria, jadi sampel dalam penelitian ini menjadi 52 

responden. Diketahui bahwa sebanyak 4 rsponden bekerja di luar negri 

(Malaysia), 2 responden sudah tidak berdomisili di Kecamatan Tebas, dan 3 

responden tidak bersedia menjadi sampel penelitian.  

Data yang diperoleh peneliti bersumber dari Kantor Urusan Agama 

(KUA) kecamatan Tebas tahun 2017, kemudian peneliti langsung 

mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan 

didalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dari penelitian tersebut telah 

peneliti rancang berkaitan dengan faktor peneyebab pernikahan dini pada pria 

di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Jawaban yang diberikan oleh 

responden merupakan sumber informasi penting dan bersifat rahasia. 

Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah untuk tujuan dari penelitian 

ini. 
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Gambar V.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data KUA Kecamatan Tebas kejadian 

pernikahan tahun 2017 sebanyak 483 pernikahan 

Pernikahan usia dini 

sebanyak 18 pernikahan 

Pernikahan tidak usia dini 

sebanyak 465 pernikahan. 

Melakukan wawancara 

dan kuesioner 

Pengolahan data  

Laporan 

 

Kriteria sampel 

Kelompok kasus: 

17 sampel 

Kelompok kontrol: 

34 sampel 
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V.1.3 Karakteristik Responden 

a. Usia saat ini  

Tabel  V.1 Distribusi  Frekuensi 

Usia Saat Ini Di Kecamatan Tebas 

Usia Saat Ini F % 

16-18 tahun 13 25,50% 

19-21 tahun 38 74,50% 

Jumlah 51 100 

   Sumber: Data Primer 2018 

Berdsarkan tabel di atas didapatkan informasi tentangg proporsi usia 

responden saat ini sebagian kecil berusia 16-18 tahun sebesar 25,50% dan 

selebihnya  dengan usia 19-21 tahun sebanyak 74,50%.  

b. Kelompok Umur Pertama Menikah  

Tabel V.2 Distribusi frekuensi 

Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Tebas tahun 2017 

Kelompok Umur F % 

21 12 23,5 

20 10 21,6 

19 12 23,5 

18 8 15,7 

17 5 9,8 

16 4 5,9 

Jumlah 51 100 
Sumber: Data Primer 2018 

Berdsarkan tabel di atas didapatkan informasi tentangg proporsi usia 

menurut kelompok umur responden menikah paling banyak dalam usia 21 dan 

20 tahun sebesar 23,5%, sedangkan responden yang terendah menikah dalam 

usia 16 tahun sebanyak 4 responden. 

c. Pendidikan Terakhir  

Tabel V.3 Distribusi Frekuensi 

Pendidikan Terakhir di Kecamatan Tebas 

Pendidikan Terakhir F % 

SD/ MI/ Sederajat 18 35,2 

SMP/ MTS/ Sederajat 20 39,3 

SMA/Sederajat 13 25,5 

Jumlah 51 100 

Sumber: Data Primer 2018 
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Berdsarkan tabel di atas diperoleh  informasi tentang proporsi 

pendidikan terakhir resonden yaitu sebagian besar tamat SMP sederajat 

sebesar 35,2%, dan sebagian kecil tamat SMA sederajat sebesar 25,5%. 

d. Jenis Pekerjaan 

Tabel V.4 Distribusi Frekuensi 

Menurut Jenis Pekerjaan responden di Kecamatan Tebas 

Jenis Pekerjaan F % 

Petani 11 21,6 

Nelayan 1 2,0 

Jasa 4 7,8 

Buruh 5 9,8 

Wiraswasta 6 11,8 

Lainnya 4 7,8 

Tidak berkerja 20 39,2 

Jumlah 51 100 

Sumber: Data Primer 2018 

Berdsarkan tabel di atas diperoleh  informasi tentang  proporsi jenis 

pekerjaan responden yang paling besar yaitu tidak bekerja (menganggur) 

sebesar 39,2%, dan pekerjaan yang paling sedikit adalah nelayan, yaitu 

sebanyak 1 responden.  

V.1.4. Analisa Univariat 

a.   Variabel Status Pendidikan Sebelum Menikah  

Berdasarkan tabel V.5 pendidikan responden di bagi menjadi dua  

yaitu rendah (SD-SMP) dan tinggi (SMA). status pendidikan responden 

sebelum menikah di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terbanyak adalah 

SMP sebesar 39,3% dan terendah SMA sebesar 25,5%. 

Tabel V.5 Analisa pendidikan  

Pendidikan Terakhir responden di Kecamatan Tebas 

Pendidikan Terakhir F % 

SD/ MI/ Sederajat 18 35,2 

SMP/ MTS/ Sederajat 20 39,3 

SMA/Sederajat 13 25,5 

Jumlah 51 100 
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Sumber : Data Primer 2018 

Tabel V. 6 Distribusi Frekuensi Variabel 

Status Pendidikan Responden Sebelum Menikah 

Status pendidikan sebelum 

menikah 

Kasus  Kontrol  

N % N % 

Rendah (SD-SMP) 17 100 21 55,3 

Tinggi (SMA) 0 0 13 38,2 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Berdasarkan tabel V.6 Proporsi pendidikan responden pada 

kelompok kasus adalah responden dengan status pendidikan rendah  sebesar 

17 orang (100%), sedangkan responden dengan pendidikan rendah pada 

kelompok kontrol sebesar 21  orang (55,3%). 

b. Variabel Status Pekerjaan Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian Status pekerjaan sebelum menikah 

dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu bekerja dan tidak bekerja. Distribusi 

berdasarkan status pekerjaan sebelum menikah di Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas dapat dilihat tabel V.7. 

tabel V.7 distribusi jawaban per item 

 status pekerjaan responden sebelum menikah 

 di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

No  Status pekerjaan Ya Tidak 

F % F % 

1 Responden yang bekerja sebelum 

menikah 

31 60,8 20 39,2 

2 Responden yang mempunyai pekerjaan 

sampingan  

14 27,4 37 72,5 

3 Kebutuhan responden yang dibebani 

kepada orang tua atau keluarga 

20 39,2 31 60,8 

Berdasarkan tabel V.8 Proporsi status pekerjaan responden pada 

kelompok kasus adalah responden dengan status bekreja sebesar 15 orang 

(88,2%), sedangkan responden dengan status bekerja pada kelompok kontrol 

sebesar 16 orang (47,1%). 
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Tabel V. 8 Distribusi Frekuensi Variabel 

Status Pekerjaan Sebelum Menikah 

Status pekerjaan sebelum menikah Kasus  Kontrol  

N % N % 

Bekerja  15 88,2 16 47,1 

Tidak bekerja 2 11,8 18 52,9 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

 

c. Variabel peran Orang Tua 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji normalitas data skor variabel 

peran orang tua berdistribusi normal sehingga pengkatagoriannya 

menggunakan nilai mean. Peran orang tua, dikatagorikan menjadi dua yaitu 

mendukung jika skor >1,43 dan tidak mendukung jika skor ≤1,43. 

Tabel V.9 distribusi frekuensi informasi jawaban 

peran orang tua di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

 

No  Peran Orang Tua Ya Tidak 

F % F % 

1 Orang tua yang menganjurkan 

segera menikah 

29 56,9 22 43,1 

2 Kebiasaan orang tua responden, 

yang menikah dini 

10 19,2 41 80,8 

3 Desakan menikah dari orang tua 30 

 

59,6 

 

21 40,4 

4 Orang tua yang menyetujui 

pernikahan dini 

49 96,2 2 3,8 

5 Orang tua tidak melarang menikah 

dalam usia dini  

24 48,1 27 51,9 

6 Orang tua tidak berencana 

menunda pernikahan 

32 63,5 19 36,5 

 

Berdasarkan tabel V.9 hasil pada item no 4 diketahui bahwa peran 

orang tua yang menyetujui pernikahan dini sebesar 92,6%, kemudian pada no 

6 sebesar 63,5% orang tua responden tidak berencana menunda pernikahan, 

dan pada item no 2 sebesar 19,2 orang tua responden memiliki kebiasaan 

menikah dini. 
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Tabel V. 10 Distribusi Frekuensi  

Variabel peran Orang Tua 

Peran orang tua  Kasus  Kontrol  

N % N % 

Mendukung  15 88,2 14 41,2 

Tidak mendukung 2 11,8 20 58,8 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Berdasarkan tabel V.10 Proporsi peran orang tua yang mendukung 

pernikahan dini anaknya, pada kelompok kasus yang paling banyak adalah 

responden dengan peran orang tua mendukung sebesar 15 orang (88,2%), 

sedangkan responden dengan peran orang tua mendukung pada kelompok 

kontrol sebesar 14 orang (41,2%).  

d. Variabel Kebudayaan   

Tabel V.11 distribusi frekuensi  

informasi jawaban berdasarkan Kebudayaan  

di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

No  Kebudyaan Mendukung  Tidak 

mendukung  

F % F % 

1 Tradisi kebiasaan masyarakat anak 

laki-laki menikah dini 

21 41,2 30 58,8 

2 Batas minimal usia menikah 

menurut tradisi  

14 26,9 37 73,1 

3 Tradisi anak laki-laki menikah 

harus lulus sekolah sebelum 

menikah  

19 

 

36,5 

 

34 63,5 

4 Tradisi anak laki-laki menikah 

harus mempunyai pekerjaan 

sebelum menikah 

35 69,3 16 30,8 

5 Tradisi anak laki-laki harus 

menikah karna menghamili 

47 92,3 4 7,7 

Berdasarkan tabel V.11 hasil jawaban pertanyaan kebudayaan per 

item pada no 5 menunjukan bahwa sebagian besar mendukung pernikahan 

dini bahwa, tradisi anak laki-laki harus menikah karna menghamili sebesar 

47 (92,3%), dan responden yang mengatakan tidak mendukung sebesar 

7,7%. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan uji normalitas data skor variabel 

kebudayaan berdistribusi normal sehingga pengkatagoriannya menggunakan 

nilai mean. Kebudayaan dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu mendukung 

jika nilai diperoleh >1,58 dan yang tidak mendukung  ≤1,59.  

Tabel V. 12  Distribusi Frekuensi  

Variabel Kebudayaan  

Kebudayaan  Kasus  Kontrol  

N % N % 

Mendukung  12 70,6 9 26,5 

Tidak mendukung 5 29,4 25 73,5 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Berdasarkan tabel V.12 Proporsi kebudayaan yang mendukung 

pernikahan dini, di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada kelompok 

kasus adalah responden yang mendukung budaya pernikahan dini sebesar 12 

orang (70,6%), sedangkan responden yang mendukung budaya pernikahan 

dini pada kelompok kontrol sebesar 9 orang (26,5%). 

e. Variabel Media Pornografi 

Tabel V.13 distribusi frekuensi  

informasi jawaban Media pornografi 

di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

No  Media Pornografi Ya  Tidak  

F % F % 

1 Responden yang pernah melihat 

gambar porno  

33   65,4 18 34,6 

2 Responden yang pernah melihat 

video porno 

38 74,5 13 25,5 

3 Responden yang pernah membaca 

cerita porno 

13 

 

25,5 

 

38 74,5 

4 Responden yang pernah 

mengakses pornografi 

35 67,3 16 32,7 

 

Berdasarkan tabel V.13 hasil jawaban pertanyaan variabel media 

pornografi pada item no 2 mengatakan pernah melihat yaitu sebesar 38 

(74,5%), dan yang tidak pernah melihat, sebesar 13 (25,5%). Media 
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pornografi dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu terpapar dan tidak terpapar. 

Responden dikatakan terpapr jika menjawab ya pada item no 1 dan 2. 

Responden  dikatakan tidak terpapar jika menjawab tidak pada item no1, 2 

dan, 3. 

Tabel V. 14 Distribusi Frekuensi 

Variabel Media Pornografi 

Media pornografi Kasus  Kontrol  

N % N % 

Terpapar  16 94,1 22 64,7 

Tidak terpapar 1 5,9 12 35,3 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

    Berdasarkan tabel V.14 Proporsi media pornografi pada kelompok 

kasus adalah responden yang terpapar media pornografi sebesar 16 orang 

(94,1%), sedangkan responden yang terpapar media pornografi pada 

kelompok kontrol sebesar 22 orang (64,7%). 

f. Variabel Prilaku Seksual Pranikah  

Prilaku seksual pranikah dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu 

melakukan dan tidak melakukan. Melakukan jika responden  menjawab ya 

pada no. 1, dan 2. Tidak melakukan jika responden menjawab ya pada no,1 

dan  menjawab tidak pada no. 2, 3 dan 4. Distribusi berdasarkan prilaku 

seksual pranikah di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dapat dilihat tabel 

V.15.  

 

 

 

 

 



65 
 

Tabel V.15 distribusi frekuensi 

 informasi jawaban Prilaku seksual pranikah  

di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

No  Prilaku seksual praniakh  Melakukan  Tidak 

melakukan   

F % F % 

1 Responden yang pernah berpegangan 

tangan dan berpelukan (Touching) 

38 74,5 13 25,5 

2 Responden yang pernah berciuman 

(Kissing) 

32 62,7 19 37,3 

3 Responden yang pernah bercumbuan 

(petting) 

32 62,7 19 37,3 

4 Respondenyang pernah berhubungan 

kelamin (sexual intercourse) 

27 51,9 24 48,1 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel V.15 hasil jawaban pertanyaan variabel prilaku 

seksual pranikah per item pada no 1 sebesar 74,5% responden pernah 

berpegangan tangan (touching) dan pada item no 4 sebesar 51,9% responden 

yang pernah behubungan kelamin (sexual intercourse). 

Tabel V. 16  Distribusi Frekuensi 

Variabel Prilaku Seksual Pranikah 

Prilaku seksual pranikah  Kasus  Kontrol  

N % N % 

Melakukan  16 94,1 16 47,1 

Tidak melakukan 1 5,9 18 52,9 

Jumlah 17 100 34 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel V.16 Proporsi prilaku seksual pranikah pada 

kelompok kasus adalah responden yang melakukan prilaku seksual pranikah 

sebesar 16 orang (94,1%), sedangkan responden yang melakukan prilaku 

seksual pranikah pada kelompok kontrol sebesar 16 orang (57,1%). 

g. Variabel Penikahan Dini Pada Pria 

Pernikahan usia dini pada pria dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu 

usia dini dan tidak usia dini, responden dinyatakan menikah usia dini jika 

usia responden menikah dibawah 19 tahun, dan tidak usia dini  jika usia  
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responden menikah 19 tahun keatas. Distribusi berdasarkan usia pertama 

menikah responden di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dapat dilihat 

tabel V.17.  

Tabel V.17 Distribusi frekuensi Usia Responden  

Pertama Menikah di Kecamatan Tebas tahun 2017 

Usia F % 

16 4 5,9 

17 5 9,8 

18 8 15,7 

19 12 23,5 

20 10 21,6 

21 12 23,5 

Jumlah 51 100 

Sumber: Data Primer 2017 

 

Berdasarkan tabel V.18 proporsi pernikahan usia dini pada pria di 

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas responden yang menikah usia dini 

sebanyak  17 responden (33,3%).   

Tabel V. 18 Distribusi Frekuensi 

Variabel Pernikahan Usia Dini Pada Pria 

Pernikahan Usia Dini Pada 

Pria 

F % 

Usia dini (Kasus) 17 33,3 

Tidak usia dini (Kontrol) 34 66,7 

Jumlah 51 100 

Sumber: Data Primer 2017   

V.1.5 Analisa Bivariat 

 a. Variabel Status Pendidikan Sebelum Menikah 

Tabel.V. 19 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

 Status Pendidikan Sebelum Menikah dan pernikahan dini pada pria 

Status pendidikan  

sebelum menikah 

Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% 

CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % - 0,002 

Rendah  17 100 21 61,8 38 74,5 

Tinggi  0 0 13 38,2 13 25,5 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 
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Berdasarkan tabel V.19 diketahui proporsi pada status pendidikan pada 

kelompok kasus dengan status pendidikan rendah yaitu sebesar 100% sedangkan 

status proporsi responden dengan pendidikan tinggi  lebih banyak terdapat pada 

kelompok kontrol atau tidak menikah dini sebesar 38,2%. 

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai p-value sebesar 

0.002 (<0.05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara status pendidikan rendah dengan kejadian 

pernikahan dini pada pria. 

b. Variabel Status Pekerjaan Sebelum Menikah 

Tabel.V. 20 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

 Status Pekerjaan Sebelum Menikah dan pernikahan dini pada pria 

Status pekerjaan  

sebelum menikah 

Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % 8,438 

(1,667- 

42,714) 

0,011 

Bekerja  15 88,2 16 47,1 31 60,8 

Tidak bekerja  2 11,8 18 52,9 20 39,2 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel V.20 diketahui proporsi status pekerjaan pada kelompok 

kasus sebagian besar responden dengan status bekerja yaitu sebesar 88,2% sedangkan 

proporsi status responden yang berkerja lebih sedikit terdapat pada kelompok kontrol 

atau tidak menikah dini sebesar 47,1%. 

 Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilaip-value = 0,011 

(<0,05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara status pekerjaan sebelum menikah dengan kejadian pernikahan 

dini pada pria. 



68 
 

Nilai OR diperoleh =8,438 (95% CI = 1,667-42,714), artinnya responden 

dengan status berkerja sebelum menikah beresiko 8 kali melakukan pernikahan dini 

pada pria, dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja sebelum menikah. 

c. Variabel Peran Orang Tua 

Tabel.V. 21 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

  pernikah Peran Orang Tua dan pernikahan dini pada pria 

Peran orang tua Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % 10,714 

(2,108- 

54,456) 

0,004 

Mendukung  15 88,2 14 41,2 29 56,9 

Tidak mendukung 2 11,8 20 58,8 22 43,1 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel V.21 diketahui proporsi peran orang tua pada kelompok 

kasus sebagian besar peran orang tua yang mendukung pernikahan dini yaitu sebesar 

88,2% sedangkan proporsi peran orang tua yang tidak mendukung pernikahan dini 

lebih sedikit terdapat pada kelompok kontrol atau tidak menikah dini sebesar 58,8%. 

 Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilaip-value = 0,004 

(<0,05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara perang orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada pria. 

Nilai OR diperoleh =10,714 (95% CI = 2,108-54,456), artinnya responden 

yang memiliki peran orang tua mendukung beresiko 10 kali untuk melakukan 

pernikahan dini, dibandingkan dengan peran orang tua responden yang tidak 

mendukung. 
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e. Variabel Kebudayaan 

 

Tabel.V. 22 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

Kebudayaan dan pernikahan dini pada pria 

 

Kebudayaan  Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % 6,667 

(1,832- 

24,264) 

0,007 

Mendukung  12 70,6 9 26,5 21 41,2 

Tidak mendukung 5 29,4 25 73,5 30 58,8 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui proporsi responden dengan kebudayaan 

yang mendukung pernikahan dini lebih banyak terdapat pada kelompok kasus atau 

yang menikah dini yaitu sebesar 70,6%. Sedangkan proporsi responden dengan 

kebudayaan yang tidak mendukung pernikahan dini lebih banyak terdapat pada 

kelompok kontrol yaitu sebesar 73,5%. 

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilaip-value = 0,007 

(<0,05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara kebudayaan dengan kejadian pernikahan dini pada pria. 

Nilai OR diperoleh =6,667 (95% CI = 1,832-24,264), artinnya responden 

yang mendukung kebudayaan pernikahan dini beresiko 6 kali untuk melakukan 

pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang tidak mendukung. 

 

 

 

 

 



70 
 

e. Variabel Media Pornografi 

Tabel.V. 23 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

Media Pornografi dan pernikahan dini pada pria 

Media pornografi Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % 8,727 

(1,028 

74,119) 

0,038 

Terpapar  16 94,1 22 64,7 38 74,5 

Tidak terpapar 1 5,9 12 35,3 13 25,5 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui proporsi responden yang terpapar oleh 

media pornografi lebih banyak terdapat pada kelompok kasus atau yang menikah dini 

yaitu sebesar 94,1%. Sedangkan proporsi responden yang terpapar oleh media 

pornografi cendrung lebih sedikit terjadi pada kelompok kontrol atau yang tidak 

menikah dini yaitu sebesar 64,7%. 

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilaip-value = 0,038 

(<0,05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara media pornografi dengan kejadian pernikahan dini pada pria. 

Nilai OR diperoleh =8,727 (95% CI =1,028-74,119), artinnya responden 

yang terpapar oleh media pornografi memiliki resiko 8 kali lebih besar untuk 

melakukan pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar oleh 

media pornografi. 
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f. Variabel Prilaku Seksual Pranikah  

Tabel.V. 24 Hasil Analisa Bivariat Hubungan 

Prilaku Seksual Pranikah dan pernikahan dini pada pria 

Prilaku seksual 

pranikah 

Pernikahan dini pada pria Total OR 

95% CI 

Pvalue 

Kasus Kontrol 

N % N % N % 18,000 

(2,140- 

151,402) 

0,003 

Melakukan  16 94,1 16 47,1 32 62,7 

Tidak melakukan 1 5,9 18 52,9 19 37,3 

     Total 17 100 34 100 51 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel V.24 diketahui proporsi responden yang melakukan 

prilaku seksual pranikah lebih banyak terdapat pada kelompok kasus atau yang 

menikah dini yaitu sebesar 94,1%. Sedangkan proporsi responden yang tidak 

melakukan prilaku seksual pranikah cendrung lebih banyak terjadi pada kelompok 

kontrol atau yang tidak menikah dini yaitu sebesar 52,9%. 

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilaip-value = 0,003 

(<0,05) sehingga Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara prilaku seksual pranikah dengan kejadian pernikahan dini pada 

pria. Di peroleh nilai OR sebesar =18,000 (95% CI =2,140-151,402), artinnya 

responden yang melakukan prilaku seksual pranikah memiliki resiko 18 kali lebih 

besar untuk melakukan pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang tidak 

melakukan prilaku seksual pranikah. 
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 V.2 Pembahasan 

a. Hubungan Status Pendidikan Sebelum Menikah dengan Pernikahan Usia 

Dini    Pada Pria 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara status 

pendidikan sebelum menikah dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. 

Setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh p value (0,002) lebih kecil dari α-value (0,05).  

Penelitian yang dilakukan oleh Nandang, (2014) yang menunjukkan 

bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 

4,259 kali untuk menikah dini dari pada remaja muda yang berpendidikan 

tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul dkk 

(2015) faktor utama penyebab perkawinan usia muda adalah faktor 

pendidikan,  dari 86 responden 100% tidak tamat SMP. Pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan 

pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu 

perubahan yang lebih baik.  

Menurut  Suprapto  (2004)  pendidikan merupakan  salah  satu  

faktor   yang mempengaruhi  persepsi  seseorang  dengan pendidikan tinggi 

seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang 

lebih  baik.  Menurut  Notoatmojo  (1997), pendidikan  merupakan  proses  

belajar  untuk mencapai  suatu  perubahan  yang  lebih  baik pada diri 

individu, kelompok dan masyarakat.  

Tingkat  pendidikan  menggambarkan  tingkat kematangan  

kepribadian  seseorang  dalam merespon lingkungan yang dapat. Rendahnya 

tingkat  pendidikan  orangtua  mendorong terjadinya percepatan keputusan 

untuk segera menikahkan  anak-anaknya  walaupun  masih dibawah umur 
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demi untuk mengurangi beban keluarga. Tingkat pendidikan responden 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia 

muda karena semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah 

pengetahuan terhadap dampak yang akan dialami oleh anak yang kawin usia 

muda (Kertamuda, 2009). 

Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada 

pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi 

keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan 

pendidikan (Juspin dkk 2013). Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini 

lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam 

kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan 

termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2007). Hal  

ini  sesuai  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Darnita  (2013)  yang 

menyatakan  pendidikan  turut  menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

Pendidikan formal bagi semua remaja merupakan salah satu progam untuk 

mengatasi pernikahan dini. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam 

kehidupan anak, dimana semakin tinggi pendidikan anak tersebut semakin 

bagus pula anak dalam mengambil keputusan bukan dengan menikah dini 

menjadi jalan keluar. Melalui program yang dilakuakan pemerintah seperti 

beasiswa wajib belajar, dan diharapkan agar anak untuk  tetap bersekolah. 
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b. Hubungan Status Pekerjaan Sebelum Menikah dengan Pernikahan Usia 

Dini Pada Pria 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara status 

pekerjaan sebelum menikah dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. 

Setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh p value (0,011) lebih kecil dari α-value (0,05). 

Nilai OR diperoleh =8,438 (95% CI = 1,667-42,714), artinnya responden 

dengan status berkerja sebelum menikah beresiko 8 kali melakukan 

pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja sebelum 

menikah. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Desianty (2015), tidak ada hubungan antara Pekerjaan responden dengan 

pernikahan dini, di peroleh p=value 0,426. Penelitian yang sama dilakaukan 

oleh Arista (2014) dengan hasil nilai p=value 0,382 >α(0,05), dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan pernikahan usia 

muda. 

Seorang laki-laki yang bekerja sebelum menikah pada umumnya 

berfikir untuk berumah tangga, dalam hal ini mengingat secara finansial 

sudah cukup terpenuhi dan mempunyai pekerjaan tetap, sampingan atau 

memiliki usaha sendiri. Hastuti (2007) menjelaskan bahwa seseorang akan 

mencapai kemandirian apabila seseorang tersebut bekerja dan melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan upah, sehingga pendapatan yang diperoleh 

dapat diputuskan sendiri penggunaannya. Memiliki pekerjaan mapan dan 

penghasilan sendiri, orang umumnya mulai berpikir untuk berumah tangga 

dan memiliki keturunan. Bahkan laki-laki yang menikah dini karena 

dorongan berkomitmen yang kuat (Setiono,2011). 
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Secara umum, pria yang telah menikah memang menghasilkan lebih 

banyak uang dibanding mereka yang masih lajang. Semangat kerja laki-laki 

muncul karena sudah ada keluarga yang harus dibiayai di rumah. 

Produktivitas laki-laki yang sudah menikah juga bisa meningkat karena dia 

sudah tidak lagi repot memikirkan kebutuhan domestik. Secara tradisional, 

sudah ada istri yang mengurus semua keperluannya (Sari dkk, 2014). 

Apabila perkawinan terjadi pada usia muda dan kedua belah pihak 

belum mempunyai pekerjaan, maka keluarga seperti ini justru akan menjadi 

beban bagi orang tua. Oleh karna itu dalam suatu perkawinan kesiapan secara 

ekonomi menjadi pertimbangan sangat penting bagi pasangan suami istri. 

Kesiapan ekonomi berarti individu mampu mandiri, memiliki mata pencarian 

tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi 

bergantung kepada orang tua (BKKBN,2011). 

Berdasarkan alsan-alasan tersebut, bahwa pria yang mempunyai 

pekerjaan sebelum menikah dapat dijadikan pondasi dalam sebuah rumah 

tangga, banyaknya kebutuhan hidup sebagai penunjang sebuah keluarga agar 

menimbulkan rasa tanggung jawab dan tidak bergantung kepada orang tua. 

Akan sebaiknya mempunyai pekerjaan sebelum menikah bukan menjadi jalan 

pintas untuk cepat berkeluarga, masih banyak hal yang harus kita lakukan.  

Secara ekonomi mungkin terpenuhi, akan tetapi secara psikososial, 

remaja pria belum bisa secara utuh untuk menjadi kepala keluarga, mereka 

juga harus berhadapan dengan perkembangan anak  yang kian tumbuh besar. 

Perlunya peran orang tua, instansi terkait dan tokoh masyarakat agar dapat 

bekerja sama dalam menangani masalah pendewasaan usia perkawinan.  
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c. Hubungan Peran Orang Tua dengan Pernikahan Dini Pada pria 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara peran 

orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. Setelah dilakukan 

uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% 

diperoleh p value (0,004) lebih kecil dari α-value (0,05).  

Nilai OR diperoleh =10,714 (95% CI = 2,108-54,456), artinnya 

responden yang memiliki peran orang tua mendukung beresiko 10 kali untuk 

melakukan pernikahan dini, dibandingkan dengan peran orang tua responden 

yang tidak mendukung. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yan dilakukan Desyanti 

(2015) menunjukan bahwa ada hubungan antara pernikahan dini dengan 

faktor peran orang tua, diperoleh p value (0,000) lebih kecil dari α-value 

(0,05). Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Nurhajati dkk (2013) yang 

mengungkapkan bahwa keputusan menikah diusia muda sangat ditentukan 

oleh peran orang tua. 

 Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah 

misalnya, orang tua mendesak atau menganjurkan untuk segera menikah, 

orang tua tidak berencana untuk menunda atau melarang pernikahan dalam 

usia yang masih belia, hal ini merupakan keputusan terkait dengan latar 

belakang relasi yang terjalin antara orang tua dan anak dengan lingkungan 

hidupnya. 

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan 

di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan 

usia perkawinan anak (Algifari, 2002). Nurhajati (2013) juga 

mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman 
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khususnya kesehatan reproduksi, hak anak maka kecendrungan yang terjadi 

adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap 

kejadian pernikahan dini, selain itu orang tua juga memiliki peran  yang 

besar dalam penundaan usia perkawinan anak.  

Menurut juspin (2012) mengatakan bahwa peran orang tua terhadap 

kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat 

pengetahuan orang tua yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan orang 

tua, selain itu juspin (2012) juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan 

keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang-tentang 

kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua memiliki pehaman yang 

rendah terhadap bekeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan 

keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga 

pernikahan yang semakain cepat maka solusi bagi orang tua. Orang tua akan 

merasa takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan 

yang akan mencemari nama baik keluarganya (Arista, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan, peran 

orang tua hendaknya begitu penting dalam penundaan pernikahan pada 

anaknya. Terbentuknya kepala keluarga yang masih di usia dini tidak 

terlepas dari faktor pendukung dari orang tua. Orang tua sebagai faktor 

pendorong pernikahan dini perlu diberi intervensi oleh pihak terkait, agar 

tidak melakukan atau menunda pernikahan ananknya, jika orang tua 

bertindak keras tidak mengizinkan menikah, pernikahan dini akan lebih 

cendrung berkurang bahkan tidak terjadi. 
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d.  Hubungan Kebudayaan dengan Pernikahan Dini Pada Pria 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara 

kebudayaan dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. Setelah 

dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh p value (0,007) lebih kecil dari α-value (0,05). 

Diperoleh nilai OR  sebesar 6,667  dengan (95% CI = 1,832-24,264), 

artinnya responden yang mendukung kebudayaan pernikahan dini beresiko 6 

kali untuk melakukan pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang 

tidak mendukung. 

   Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista 

(2014) yang menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kebudayaan masyarakat dengan penikahan usia muda dengan p-value =0,039 

lebih kecil dari α-value (0,05).  

   Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Lailatul dkk (2015) dengan 

judul faktor penyebab perkawinan usia muda di Desa Mewangi Kecamatan 

Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebesar 73,3% responden 

menjawab tidak ada budaya mengawinkan anak. 

   Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok tergantung pada kekuatan 

kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. 

Artinya, sampai seberapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota 

kelompok sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Dengan demikian, fungsi 

kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap 

alam, mengatur hubungan antarmanusia dan sebagai wadah segenap perasaan 

manusia (Ranjabar,2006). 
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    Fatmawati (2012) menyebutkan bahwa pernikahan dini merupakan 

hasil dari suatu pandangan tertentu oleh masyarakat Madura. Pernikahan dini 

sudah sejak lama menjadi tradisi kebanyakan etnik Madura yang 

berstratifikasi sosial menengah kebawah seperti buruh tani, tukang becak, 

pedagang perancang, tukang dalpuk, dan pekerja bangunan (Haryono, 2008). 

Fenomena pernikahan dini di masyarakat Madura salah satunya di sebabkan 

oleh alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan rendahnya 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, rendahnya pendidikan 

merupakan salah satu alasan Suku Madura untuk melaksanakan praktek 

pernikahan dini (Setyowati, 2013). 

Salah satu sistem kemasyarakatan yang dianut adalah sistem 

pernikahan. Pernikahan usia dini terjadi karena faktor budaya yakni tradisi 

suatu komunitas masyarakat yang melekat bahwa remaja pria yang 

mengahamili harus segera menikah, karena masyarakat menganggap itu 

adalah sebuah aib bagi keluarga dan sebagai pria harus bertanggung jawab. 

Kultur disebagian besar masyarakat indonesia masih memandang hal yang 

wajar pabila pernikahan dilakukan usia anak-anak atau remaja, karena hal 

tersebut sudah tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan 

masyarakat tersebut (Hairi, 2009). 

   Tradisi masyarakat masih melekat dengan budaya pernikahan dini, 

dan juga terjadi pada masyarakat Sambas khususnya di Kecamatan Tebas. 

Masyarakat masih mendukung kebudayaan pernikahan dini, misalnya bagi 

anak laki-laki yang tidak bersekolah dan sudah memiliki pekerjaan 

disegerakan untuk menikah, kemudian tradisi anak laki-laki   harus menikah 
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apabila menghamili anak perempuan. Hal ini juga tidak terlepas dari aspek 

tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. 

    Banyaknya suku budaya di Indonesia secara tidak langsung 

menghasilkan berbagai unsur kebudayaan, dimana unsur kebudayaan tersebut 

menghasilkan suatu nilai atau pandangan tersendiri sebagai cerminan atau 

ciri khas perilaku masyarakat. Salah satu sistem perkawinan yang masih 

berkembang di Indonesia adalah suatu perilaku untuk menikahkan anak yang 

sangat bergantung pada kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat 

sekitar. Seringkali pernikahan dilakukan untuk mengikuti tradisi yang sudah 

ada pada generasi sebelumnya dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan 

kucilan dari masyarakat sekitar sebagai bentuk tidak terjaganya hubungan 

antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat (Ranjabar, 2006).  

   Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan salah 

satu faktor dari pernikahan dini yang masih sulit untuk dihilangkan ialah 

kebudayaan atau tradisi masyarakat. Perlunya evaluasi bagi BKKBN untuk 

mencegah pernikahan dini yang sudah mengakar dimasyarakat, atau 

diberiakan pendekatan khusus supaya masyarakat mengerti dan tidak lagi 

menggunakan tradisi tersebut. 

e. Hubungan Media Pornografi dengan Pernikahan Dini Pada Pria 

Hasil wawancara penelitian diketahui sebanyak 20 responden 

(51,2%) menonton video porno lebih dari satu tempat, sebanyak 46,1% 

responden menonton dengan teman bergaul atau teman sekolah, dan pacar 

(tidak tentu). Sebanyak 15 (38,3) responden menjawab hampir setiap hari 

menonton video porno, sebanyak 10 (25,7%) responden pertama kali 
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menonton dalam usia 17 tahun, sebanyak 18 (46,1%) responden menjawab 

dua minggu yang lalu terakhir menonton video porno, dan sebanyak 15 

(42,9%) responden mengakses video porno menggunakan HP (Hand Phond). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara media 

pornografi dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. Setelah dilakukan 

uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% 

diperoleh p value (0,038) lebih kecil dari α-value (0,05). Nilai OR diperoleh 

=8,727 (95% CI =1,028-74,119), artinnya responden yang terpapar oleh 

media pornografi memiliki resiko 8 kali lebih besar untuk melakukan 

pernikahan dini, dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar oleh 

media pornografi. 

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Lailatul dkk (2015) 

menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara paparan media 

massa dengan pernikahan dini sebanyak 93% responden mengatakan 

terpapar oleh media massa yang bersifat pornografi. Penelitian yang sejalan 

dengan Rohmawati (2008) yang menunjukan bahwa ada pengaruh paparan 

media massa baik cetak maupun eletronik mempunyai pengaruh langsung 

maupun tidak langsung pada remaja untuk melakukan hubungan seks 

pranikah. Pornografi di media massa cenderung tidak mengajarkan pola 

hubungan  seksual yang bertanggung jawab, sehingga potensi mendorong 

perilaku seks yang menghasilkan hubungan seksual di luar perkawinan dan 

hamil di luar perkawinan (Kertamuda, 2009) 

Akses informasi pada era modern merupakan kebutuhan pokok dan 

utama bagi seseorang. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan 
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memberikan dampak positif dan negatif terhadap seseorang yang mengakses 

informasi tersebut. Penelitian Joseph (2013), menyebutkan bahwa 

keterpaparan terhadap media informasi memiliki peluang terhadap perilaku 

menikah dini. Hal tersebut tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.  

Akses informasi erat kaitannya dengan media informasi yang 

digunakan untuk mengakses ke sumber informasi, salah satu jenis sumber 

media informasi saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik cetak, 

maupun elektronik. Terdapat beberapa jenis media informasi yaitu media 

massa tradisional dan elektronik. Media massa tradisional merupakan jenis 

media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas. Jenis media 

tradisional antara lain adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film 

(layar lebar). Media massa elektronik dapat berupa televisi, handphone, 

internet, dan lain lain. Seiring dengan berkembangnya jaman, jenis media 

informasi juga mengalami perkembangan. Telepon genggam dan internet 

merupakan salah satu jenis media informasi yang sering digunakan saat ini. 

Berdasarkan penelitian Joseph, (2013) menjelaskan bahwa akses informasi 

melalui handphone berpengaruh terhadap pernikahan dini. 

Jawaban responden terhadap ketakutan orang tua pada pornografi 

dapat merangsang hasrat seksual oleh karena itu efek yang dirasakan oleh 

orang yang melihat seks adalah terbangkitnya dorongan seksual yang 

berdampak pada terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan, hamil 

diluar perkawinan dan perkawinan usia muda. Semakin banyak membaca, 

melihat gambar dan mendengarkan cerita seks membuat responden semakin 

permisif terhadap seks (Kertamuda, 2009). 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa, 

terjadinya penikahan dini di latarbelakangngi oleh gencarnya remaja dengan 

media yang bersifat pornografi. Mereka yang terpapar oleh media pornografi 

akan lebih cendrung melakuakan aktivitas seksual pranikah, dan sebagai 

penyalur keinginan dalam bentuk pelampiasan dari pornografi. Peran media 

massa khusunya pornografi menjadikan remaja kian permisif terhadap seks, 

sehingga tidak ada jalan lain bagi remaja berkeinginan untuk mencoba. 

Perlunya pengawasan dari orang tua agar membatasi penggunaan 

media seperti HP, laptop, komputer dan sebagainya kemudian digunakan 

sesuai kebutuhan untuk proses belajar dan hal positif lainnya agar anak tidak 

ada waktu untuk mengakses hal yang bersifat pornografi.   

f. Hubungan Prilaku Seksual Pranikah dengan Pernikahan Dini Pada Pria 

Hasil wawancara dengan responden diketahui sebanyak 10 

responden (30,3%) pernah bercumbuan (petting) pada usia 18 tahun, 

sebanyak 15 (45,5%) responden melakukan dengan pacar. Sebanyak 16 

(48,8%) responden pernah bercumbu dengan pasangan di atas delapan kali, 

dan sebanyak 12 (34,0%) responden menjawab lebih dari satu tempat untuk 

bercumbu dan sebanyak 27 responden melakukan hubungan sexsual 

intercourse. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara prilau 

seksual pranikah dengan kejadian pernikahan usia dini pada pria. Setelah 

dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh p value (0,003) lebih kecil dari α-value (0,05). 

Di peroleh nilai OR sebesar =18,000 (95% CI =2,140-151,402), artinnya 
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responden yang melakukan prilaku seksual pranikah memiliki resiko 18 kali 

lebih besar untuk melakukan pernikahan dini, dibandingkan dengan 

responden yang tidak melakukan prilaku seksual pranikah. 

Penelitian yang searah dilakukan oleh rahyani dkk (2012) prilaku  

seksual langsung dan tidak langsung behubungan dengan inisiasi hubungan 

seksual sebelum menikah diperoleh nilai p=value 0,005 lebih kecil dari α-

value 0,05, yang memicu dapat terjadinya pernikahan dini. Menurut Sarwono 

(2003) pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini 

terjadi karena remaja sangat rentan terhadap prilaku seksual yang membuat 

mereka melakukan aktiivitas seksual  sebelum menikah. 

Perilaku seksual pada remaja dapat diwujudkan dalam tingkah laku 

yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, berkencan, 

berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, memegang 

buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik baju, memegang alat 

kelamin di atas baju, memegang alat kelamin di bawah baju, dan melakukan 

senggama (Sarwono,2003). 

Soetjiningsih (2006) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja adalah hubungan orangtua-

remaja, tekanan negatif teman sebaya, pemahaman tingkat agama 

(religiusitas), dan eksposur media pornografi memiliki pengaruh yang 

signifikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seksual 

pranikah remaja. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi ternyata 

tidak berpengaruh terhadap remaja dalam melakukan hubungan seksual 

pranikah. Remaja yang tahu maupun yang tidak tahu tentang kesehatan 
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reproduksi tidak berpengaruh terhadap sikap mereka melakukan hubungan 

seksual pranikah (Irawati dan Prihyugiarto, 2005).  

Soetjiningsih (2006) menjelaskan bahwa makin baik hubungan orang 

tua dengan anak remajanya, makin rendah perilaku seksual pranikah remaja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja 

paling tinggi adalah hubungan antara orang tua dengan remaja, tekanan 

teman sebaya, pemahaman tingkat agama (religiusitas), dan eksposur media 

pornografi.  

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku seks pranikah remaja 

adalah fakor lingkungan seperti VCD, buku, dan film porno (Taufik, 2005). 

Menurut Rohmahwati (2008) paparan media massa, baik cetak (koran, 

majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), 

mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada remaja 

untuk melakukan hubungan seksual pranikah yang mengakibatkan kehamilan 

yang tidak dikehendaki. 

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan 

diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. 

Pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi 

karena remaja sangat rentan terhadap prilaku seksual yang membuat mereka 

melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena 

adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah 

bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari Sarwono (2003).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryoputro (2003-2004) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja di Jawa 

Tengah adalah: 1). Faktor internal (pengetahuan, aspek-aspek kesehatan 
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reproduksi, sikap terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, 

perilaku, kerentanan yang dirasakan terhadap resiko, kesehatan reproduksi, 

gaya hidup, pengendalian diri, aktifitas sosial, rasa percaya diri, usia, agama, 

dan status perkawinan), 2). Faktor eksternal (kontak dengan sumber-sumber 

informasi, keluarga, sosial-budaya, nilai dan norma sebagai pendukung sosial 

untuk perilaku tertentu), (Suryoputro, 2006). 

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai 

kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sek pranikah dan akibat 

dari sek pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang 

diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka, yang dimana 

menurut keluarga hal ini merupakan aib bagi keluarga. Seks pranikah adalah 

segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis 

sebelum menikah (Fitriana,2009). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulam bahwa, 

pernikahan dini yang terjadi juga karna alasan remaja sudah terlanjur 

melakukan hubungan seksual luar nikah, dan mengambil jalan pintas dengan 

cepat berkeluarga, dengan alasan karna menghamili dan terpaksa harus 

bertanggung jawab.  

Bebasnya remaja dalam bergaul dengan lawan jenisnya membuat 

remaja lupa akan batas norma dan agama. Peran orang tua dan keluarga 

merupakan pengaruh penting bagi remaja, untuk memberikan pejelasan 

bahayanya melakukan hubungan seksual pranikah. Pemahaman ilmu agama 

juga sangat perlu diberikan kepada remaja agar tidak mendekati zinah. Hal 

ini perlunya pengawasan bagi orang tua agar tidak lalai dan memberikan 

kebebasan dengan siapa anak bergaul. 
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V.3 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kurangnya data-data yang spesifik terkait angka penikahan usia dini di 

KUA kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

2. Luas dan banyaknya jumlah desa di Kecamatan Tebas membuat peneliti 

memerlukan waktu yang lama untuk menemui responden. 

3. Instrumen penelitian seharusnya dibuat lebih oprasional dan beberapa 

pertanyaan sangat memerlukan kejujuran responden untuk mendapatkan 

jawaban yang diinginkan peneliti, sehingga rentan bias. 

4. Penelitian ini masih kurang menggali lebih dalam lagi mengenai faktor-

faktor pernikahan dini khususnya pada remaja pria. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

1. Ada hubungan yang signifikan antara status pendidikan sebelum menikah 

dengan pernikahan usia dini pada pria (p=value 0,002) 

2. Ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan sebelum menikah 

dengan pernikahan usia dini pada pria (p=value 0,011) 

3. Ada hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan pernikahan 

usia dini pada pria (p=value 0,004) 

4. Ada hubungan yang signifikan antara kebudayaan dengan pernikahan usia 

dini pada pria (p=value 0,007) 

5. Ada hubungan yang signifikan antara status media pornografi dengan 

pernikahan usia dini pada pria (p=value 0,038) 

6. Ada hubungan yang signifikan antara status prilaku seksual pranikah 

dengan pernikahan usia dini pada pria (p= value 0,003) 
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VI. 2 Saran  

1. Bagi KUA, perlunya data khusus bagi mereka yang menikah dibawah usia 19 

tahun. Agar diketahui jumlah remaja yang menikah, sehingga dapat 

memberikan intervensi bagi mereka yang telah melakukan pernikahan. 

2. Bagi Puskesmas perlunya sarana konsling untuk remaja dan keluarga. 

3. Bagi pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum, mengenai 

surat dispensasi bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Serta 

memberikan pelatihan, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

4. Bagi BKKBN perlunya memberikan penjelasan kepada orang tua untuk tidak 

mendorong anaknya melakukan pernikahan dalam usia remaja dan 

melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat serta mengevaluasi  

program-program yang sudah dijalankan. 

5. Bagi orang tua dan anak pentingnya pendidiakan kesehatan reproduksi, untuk  

memberikan pemahaman dan penjelasan pentingnya kesehatan reproduksi 

bagi keluarga. 

6. Bagi remaja itu sendiri agar menyalurkan hobinya baik di dunia seni, sosial 

dan olahraga, atau mengikuti kegiatan positif sperti PIK, keagamaan, karang 

taruna, remaja masjid dsb, agar dapat terhindar dari permaslahan tersebut. 

7. Bagi peneliti selanjutnya yaitu melanjutkan penelitian ini dengan 

mengembangkan variabel yang sudah peneliti gali, sehingga dapat 

memperoleh hasil penelitian yang mendalam. 
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