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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dijanjikan 

oleh negara-negara anggota persyerikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 

menargetkan pengurangan tiga perempat rasio kematian ibu per 100000 kelahiran 

hidup yang diharapkan mampu dicapai pad tahun 2015.  Sustainable Development 

Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs bertujuan untuk membentuk 

agenda baru yang transformatif untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi 

kurang dari 70 per 100000 kelahiran hidup pada tahun 2030 sehingga kematian 

ibu dapat dicegah.1  

Angka kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 305/100.000 kelahiran 

hidup sedangkan angka kematian bayi sebesar 23/1000 kelahiran hidup.2,3 Jumlah 

kematian ibu tahun 2018 di Jawa Barat sampai Mei 2018 sebanyak 275 kasus 

sedangkan jumlah kematian bayi sampai Mei 2018 sebesar 1.112 kasus.2 

Angka kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 sebanyak 

45 orang sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 37 orang. Meskipun angka 

kematian ibu menurun, namun presentase penurunan masih kalah dibanding Garut 

yang mencapai penurunan hingga 45% angka kematian ibu. Pada jumlah kematian 

neonatal Kabupaten Tasikmalaya berada di peringkat kelima tertinggi sebanyak 

186 bayi pada tahun 2017 dan hanya turun 5% dari tahun 2016 yang sebayak 197 

bayi yang meninggal.2 
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Presentase ibu meninggal yang melahirkan anak pertama sebanyak 92% 

diusia <20 tahun. Sehingga permasalahan kesehatan pada perempuan berawal dari 

masih tingginya usia perkawinan pertama dibawah 20 tahun. 4,8% perempuan 

Jawa Barat menikah diusia 10-14 tahun dan 41,9% menikah usia 15-19.2 

Sekertaris Jendral PBB pada tahun 2014 merekomendasikan untuk 

menghapus usia perkawinan anak yang ditargetkan khusus pada Tujuan 

Pembangunan berkelanjutan pasca 2015. Hal tersebut didukung oleh Indonesia 

dan 115 anggota negara lainnya.4 Penghapusan usia perkawinan anak, bukan 

tanpa sebab melainkan karena data menunjukan bahwa 700 juta perempuan 

menikah dalam usia dini bahkan sepertiga diantaranya berusia 15 tahun.4  

Pernikahan dianggap sebagai momen perayaan dan tonggak dalam 

kehidupan dewasa di mana seorang pria dewasa dan wanita dewasa umumnya 

terlibat dalam hubungan perkawinan yang akan memperoleh status sosial baru 

sebagai suami dan istri. Pernikahan dini yang juga disebut sebagai perkawinan 

anak adalah hal yang umum di seluruh dunia dan telah menimbulkan efek 

berbahaya dan menghancurkan pada anak-anak muda (terutama wanita) yang 

sudah selesai untuk mengikat simpul dalam banyak kasus. Sementara usia di 

bawah 18 tahun, pernikahan umumnya meningkat.5 Meskipun prevalensi di 

Indonesia mengenai pernikahan usia dini mengalami peurunan, tetapi dalam data 

yang diperlihatkan UNICEF memperlihatkan bahwa usia dini untuk menikah di 

Indonesia masih terbilang cukup tinggi di Asia.5,6 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang meremehkan 

pernikahan dini. Di mana kemiskinan akut, seorang gadis muda dapat dianggap 
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sebagai beban ekonomi dan orang menikahkan putri mereka sebagai cara 

alternatif untuk mengurangi beban.6-8 

Pernikahan dini juga memiliki dampak bagi kesejahteraan keluarga, dan 

bagi masyarakat secara keseluruhan.5,7 Wanita berpotensi untuk hamil diusia dini 

yang merupakan risiko bagi ibu.9 Pernikahan yang terlambat selalu memotong 

rentang reproduksi seorang wanita dan ketika pernikahan telah terjadi pada usia 

yang lebih muda maka ia memiliki lebih banyak waktu untuk melahirkan 

sepanjang rentang kehidupan reproduksinya. Dalam keadaan ini, pernikahan dini 

dapat membawa beberapa dampak fisik dan mental kepada para ibu.5 

Menurut  Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu 

dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. 

Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan 

satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 

18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah 

sebelum dewasa dalam satu dekade saja.9 Di Indonesia anak perempuan 

merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak 

perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih 

banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang 

paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang 

berpendidikan dan mengalami drop-out dari sekolahan umumnya lebih rentan 

menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.7,10 

Pernikahan pada usia anak merupakan salah satu penyebab tejadinya 

kehamilan dan persalinan dini yang akan berdampak pada banyak hal mengenai 
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status kesehatan seorang ibu dalam usia dini yang dapat menimbulkan kesakitan 

ibu dan bayi bahkan dapat sampai pada kematian ibu dan bayi.11 Anak perempuan  

usia  10-14  tahun memiliki  risiko  lima kali lebih besar untuk  meninggal  dalam  

kasus kehamilan  dan  persalinan daripada  perempuan  usia  20-24 tahun, dan 

secara global kematian yang  disebabkan  oleh  kehamilan merupakan  penyebab  

utama kematian  anak  perempuan  usia 15-19  tahun.12 

Hasil SDKI tahun 2012 melaporkan bahwa wanita yang berusia 20-24 

tahun 17 persen diantaranya mengaku menikah sebelum usia 18 tahun, 3 persen 

diantaranya mengaku menikah sebelum usia 15 tahun.13 Presentase yang 

didapatkan dari laporan UNICEF perempuan yang berusia 20-24 tahun dan pernah 

menikah sebelum usia 15 tahun, Provinsi Jawa Barat menempati urutan keenam 

dengan rata-ratanya 3,3 persen sama dengan Provinsi Banten. Pada tahun 2008 

presentase Provinsi Jawa Barat mencapai 4,2 persen dan menurun sampai tahun 

2010 dengan persentase 2,5 persen dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 

2011 sebanyak 3,5 persen dan pada tahun 2012 3,1 persen.4 Sedangkan wanita 

yang berusisa 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum 16 tahun, Provinsi Jawa 

Barat menempati urutan kedelapan dengan persentase rata-rata 7,8 pada tahun 

2008 hingga 2012. Dan wanita yang menikah sebelum 18 tahun Provinsi Jawa 

Barat berada di urutan keenam dengan prentase 30,5%.4 

Meskipun telah ada penurunan persentase perkawinan usia anak di 

Indonesia, khususnya di antara anak-anak perempuan usia 15 tahun atau lebih  

muda, akan tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Secara khusus,  

laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk membantu memastikan anak-
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anak perempuan mencapai kedewasaan sebelum mengambil tanggungjawab  

layaknya orang dewasa, yaitu memasuki perkawinan dan menjadi seorang ibu. 

Prinsip dasar untuk seluruh rekomendasi ini adalah anak perempuan harus  

diikutsertakan pada semua tahap dalam upaya untuk menghapus perkawinan usia 

anak, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi. Partisipasi 

mereka dalam memperoleh hak-hak dan perlindungan sangat penting bagi 

pemberdayaan serta pengembangan respon yang efektif dan tepat terhadap  

praktik tersebut sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejumlah kajian global.14 

Faktor terpenting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini adalah 

komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan nifas, yang tentunya akan sangat 

beresiko pada ibu dan bayi yang akan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. 

Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak pada gangguan kepribadian ibu dan 

bayi bahwan dapat terjadi kekerasan dan keterlantaran.7 

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor 

menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara 

luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan  budaya,  sehingga  sulit  

untuk  diubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial 

setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk 

menikah di usia muda.7 

Dampak secara umum bahwa kaum wanita dan anak yang akan 

menanggung risiko  dalam berbagai  aspek,  berkaitan  dengan pernikahan  yang  

tidak  diinginkan,  hubungan seksual  yang  dipaksakan,  kehamilan di usia yang 

sangat muda, selain  juga  meningkatnya  risiko penularan  infeksi HIV, penyakit 
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menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam 

berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai 

Millennium Developmental Goals yang pada saat ini berlanjut pada Sustainable 

Development Goals.7 

Badan Pusat Statistik Tahun 2017 memperlihatkan data bahwa angka 

prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 

2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 

angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah 

mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase 61%.15 

Sedangkan di tahun 2017, terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan 

angka perkawinan anak yang bertambah dari tahun 2015 yakni Provinsi Maluku 

Utara dan Provinsi Riau yang kini tergolong provinsi yang menunjukkan angka 

cukup tinggi (diatas 25%). Angka persentase perkawinan anak masing-masing 

kedua provinsi tersebut yakni 34,41% dan 25,87%.15 Angka perkawinan anak 

diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 

67% wilayah di indonesia darurat perkawinan anak. 15 

Kecamatan ciawi merupakan salah satu kecamatan di kabupaten 

tasikmalaya. Luas wilayah kecamatan ciawi 45,32 km2 yang termasuk bagian 

wilayah kecil di kabupaten tasikmlaya berada di urutan ke 26 dari 39 kecamatan 

namun termasuk penduduk terpadat ketujuh se-kabupaten.16 Angka perkawinan di 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 sebanyak 102 

perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2017 

sebanyak 124 perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. Terjadi 
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peningkatan angka perkawinan pada tahun 2016 ke tahun 2017. Sedangkan data 

yang didapakan pada tahun 2018 sampai bulan Maret sebanyak 36 perempuan.17 

Perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru 

mengalami kegagalan dibandingkan tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan 

terus bertambah. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin 

bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama 

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 

tahun masih eksis. Terlebih lagi, Pemohon korban perkawinan anak yang kini 

sedang meminta Mahkamah Konstitusi menguji pasal tersebut tidak diberikan 

kepastian kapan kelanjutan jadwal sidang pengujian undang-undang tersebut 

berlangsung hingga kini. 15 

Faktor yang mendorong pernikahan anak, mempengaruhi terhadap  

pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap 

kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta 

tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.7 

Hal yang dikhawatirkan dampak dari pernikahan anak bukan hanya 

dampak secara fisik melaikan psikologis dan sosial. Angka perceraian di 

kabupaten tasikmalaya pada tahun 2016 sebanyak 3.377 perkara dan meningkat 

sebanyak 3.576 perkara pada tahun 2017 serta permasalahan terbanyak perceraian 

dikarenakan faktor ekonomi.18 

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit 

dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai 

pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan 
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tertentu dapat meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak.7 Alasan  

orangtua  menyetujui  pernikahan  anak  ini seringkali dilandasi pula oleh 

ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau 

untuk mempererat tali kekeluargaan.7 

Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga 

miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Namun di 

beberapa negara,  pernikahan  anak  seringkali  terkait  dengan kemiskinan.7,8 

Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami 

kesulitan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan  tentunya  menyebabkan  

kualitas  kesehatan  dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga 

dan lingkungannya.7,8 

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat  pendidikan  

yang  dicapai  oleh  sang  anak. Pernikahan  anak  seringkali  menyebabkan  anak 

tidak  lagi  bersekolah,  karena  kini  ia  mempunyai tanggungjawab baru, yaitu 

sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan 

berperan  lebih  banyak  mengurus  rumah  tangga maupun  menjadi  tulang  

punggung  keluarga  dan keharusan mencari nafkah. Biaya pendidikan yang tak 

terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan 

beban  tanggungjawab orangtua  menghidupi  anak tersebut kepada 

pasangannya.7,8 

Dari  berbagai  penelitian  didapatkan  bahwa semakin tinggi usia anak 

saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula 

sebaliknya.8,19 Ketidaksetaraan gender merupakan  konsekuensi dalam  
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pernikahan  anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk 

menyuarakan pendapat, menegosiasikan  keinginan  berhubungan  seksual, 

memakai  alat  kontrasepsi,  dan  mengandung  anak demikian  pula  dengan  

aspek  domestik  lainnya. Dominasi  pasangan  seringkali  menyebabkan  anak 

rentan terhadap  kekerasan dalam  rumah  tangga. Perempuan yang menikah di 

usia  yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi 

kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai 

akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial  

maupun  finansial.7,20 

Berdasarkan uraian diatas tema sentral penelitian ini adalah angka 

kematian ibu dan bayi yang masih tinggi dimana salah satu penyebabnya 

merupakan dari faktor kehamilan dan persalinan pada usia dini. Praktek 

perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 

kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun.2-4 Ini adalah realitas 

mengejutkan bagi banyak wanita dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak 

anak telah banyak diciderai. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan dini dimulai dari segi finansial, pendidikan, lingkungan dan gender. Di 

dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa 

dalam satu dekade. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan 

dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah 

perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah 

dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal 

dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-

outdari sekolahan umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang 

bersekolah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor risiko penyebab 

pernikahan dini pada remaja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dampak dari pernikahan dini erat kaitannya dengan kematian ibu dan bayi. 

Berbagai penelitian dan kebijakan telah dilakukan untuk pendwasaan usia 
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perkawinan. Akan tetapi prevalensi pernikahan dini terus meningkat. Dengan 

demikian masalah penelitian ini adalah apa saja penyebab remaja menikah 

dibawah usia 18 tahun? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang meyebabkan 

pernikahan dini dengan cara mengeksplor penyebab remaja menikah dibawah usia 

18 tahun. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

pengetahuan mengenai faktor resiko penyebab remaja menikah dibawah 

usia 18 tahun, serta sebagai masukan untuk membuat perencanaan 

strategis dalam upaya menurunkan pernikahan dini. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baik bagi 

pemangku kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan dalam berupaya 

mencegah kehamilan dan persalinan dini yang dikarenakan dari 

pernikahan dini sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat di turunkan. 

Serta dapat memberikan ruang atau kebijakan dalam pendewasaan usia 

perkawinan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPORSI 

TEORITIK 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep yang akan menjadi 

dasar studi masalah penelitian. Kajian yang digunakan berdasarkan literatur yang 

tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal 

ilmiah untuk mengidentifikasi mengenai penyebab pernikahan dini hingga 

dampak pernikahan dini yang beujung pada kematian ibu dan bayi. Dengan 

begitu, akan dibahas teori yang berhubungan dengan penyebab serta dampak dari 

pernikahan dini. 

2.1.1 Pernikahan Dini 

Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai “perkawinan yang dilakukan 

melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau 

persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di 

bawah usia 18 tahun.”21 

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih 

berusia dibawah 19 tahun.22 

Menurut BKKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum 

yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum 

pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung 
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beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di 

bawah 18 tahun.23 

2.1.2 Hak Anak Perempuan yang Tercuri oleh Perkawinan Usia Anak 

Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak 

perempuan. Perkawinan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA).24 KHA 

mendefinisikan bahwa setiap orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak 

atas semua perlindungan anak.25 Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak 

asasi manusia yang dijamin oleh KHA yang di antaranya sebagai berikut: 

1) Hak pendidikan25 anak seharusnya memperoleh pendidikan, bermain serta 

dapat mengembangkan potensi mereka. Namun karena perkawinan, hak 

tersebut dapat terganggu bahkan dapat terpaksa diakhiri. 

2) Hak hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan 

seksual26 anak perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan 

mental yang disebabkan karena perkawinan anak. 

3) Hak kesehatan25 : peningkatan risiko terhadap penyakit dan kematian yang 

berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, 

perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan, termasuk 

kemampuan seksual dan reproduksi mereka.  

4) Hak dilindungi dari eksploitasi.25 : perkawinan usia anak seringkali terjadi 

tanpa persetujuan anak atau bahkan menjadi pemaksaan yang bertujuan 

untuk keuntungan sepihak. 

5) Hak tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua 

bertentangan dengan keinginan mereka)27 perkawinan usia anak dapat 
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memisahkan anak dari keluarga dan harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang asing. 

Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, akan menghasilkan 

perempuan berdaya guna yang dapat bersaing dimasa yang akan datang baik 

dirumah maupun di masyarakat. Perkawinan usia anak pada dasarnya melanggar 

hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan anak 

perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Untuk memenuhi hak anak 

perempuan, diperlukan adanya kepastian bahwa anak perempuan tidak menikah 

ketika dia masih anak-anak.27 

2.1.3 Perilaku 

2.1.3.1 Konsep Dasar Perilaku28-30 

Perilaku merupakan perbuatan/tindakan seseorang yang dilakukan secara 

keseluruhan dalam melakukan respons terhadap sesuatu dan akan dijadikan 

kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada dasarnya 

terdiri atas komponen pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotor). Perbuatan seseorang atau respons seseorang harus didasari dengan 

seberapa jauh pengetahuannya terhadap rangsang tersebut, bagaimana perasaan 

dan penerimaannya, dan seberapa besar keterampilannya dalam melaksanakan 

atau melakukan perbuatan yang diharapkan. Menurut Skinner, perilaku 

merupakan hasil hubungan antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respons). 

Hal ini dikenal dengan teori SOR (Stimulus Organisme Respons). 

1. Respondent respons atau refleksif, yakni respons yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut eliciting stimuli, 
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karena menimbulkan respons-respons yang relatif tetap. Respondent 

respons juga mencakup perilaku emosional. 

2. Operant respons atau instrumental respons yakni respons yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimuli atau rangsangan yang lain. 

Perangsang yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, 

karena berfungsi untuk memperkuat respons. 

Perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat 

diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap 

hanya merupakan suatu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap 

suatu objek dengan cara yang menunjukan rasa suka atau tidak suka terhadap 

objek tersebut. 

Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respons seseorang terhadap 

stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, pada sitem pelayanan 

kesehatan, makanan serta lingkungan. Perilaku manusia dapat berbentuk pasif dan 

aktif. Bentuk pasif (respons internal), perilaku semacam ini masih terselubung 

(covert behavior) dan terjadi dalam diri manusia sehingga tidak dapat diamati 

secara langsung oleh orang lain. Perilaku pasif berupa pikiran, tanggapan, sikap 

batin, dan pengetahuan. Sedangkan untuk aktif (respons eksternal), perilaku 

merupakan tindakan nyata (overt behavior) dan merupakan respons yang secara 

langsung dapat diobservasi. 

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain secara jelas. Respons seseorang masih 
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terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan 

sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk “unobservable 

behavior” atau “covert behavior” yang dapat diukur dari pengetahuan dan 

sikap.  

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Perilaku terbuka terjdi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah 

berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain atau “observable 

behavior” yang berbentuk tindakan nyata, dalam bentuk kegiatan atau 

dalam bentuk praktik (practice). 

 

Gambar 2.1 Teori S-O-R 

2.1.3.2 Teori Perilaku29-30 

Perilaku terbentuk dalam diri seseorang dari dua faktor utama yakni 

stimulus yang merupakan faktor dari luar diri seseorang tersebut (faktor 

eksternal), dan respons merupakan faktor dari dalam diri orang yang bersangkutan 

(faktor internal). Stimulus merupakan faktor eksternal diantaranya adalah faktor 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik dalam bentuk sosial, budaya, 

ekonomi, politik dan sebagainya. Dari penelitian-penelitian fakroe ekternal yang 

sangat mempengaruhi yaitu faktor sosial dan budaya. Sedangkan faktor internal 
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yang membentuk seseorang itu merespons stimulus dari luar adalah perhatian, 

pengematan, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti dan sebagainya. 

Faktor eksternal merupakan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku 

antara lain struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan-permasalahan 

sosial yang lain. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah ini adalah sosiologi. 

Faktor budaya sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang 

antara lain nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan masyarakat, tradisi, 

dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah ini adalah antropologi. 

Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku 

seperti perhatian, motivasi, persepsi, intelegasi, fantasi, dan sebagainya yang 

dicakup dalam psikologi. Sehingga disimpulkan bahwa ilmu perilaku dibentuk 

dan dikembangkan dalam tiga cabang yaitu psikologi, sosiologi dan ntropologi 

sehingga dalam ilmu perilaku terdapat konotasi ilmu-ilmu perilaku atau 

“behavioral sciences”. 

 

Gambar 2.2 Ilmu-Ilmu Dasar Perilaku 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan 

dengan kesehatan adalah teori Lawrence Green. Green menganalisis perilaku 
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manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipegaruhi 

oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar 

perilaku (nonbehavior cause). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari tiga faktor: 29-31 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) terwujud dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

2. Faktor-faktor pendukung (enabling factors) terwujud dalam lingkungan 

fisik (tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan), 

misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, WC dan lain 

sebagainya. 

3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok 

referensi dari perilaku masyarakat. 

Dari teori Green tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang 

atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tardisi dan sebagainya, dari orang atau masyarakat yang 

bersangkutan. Dengan demikian, perilaku manusia secara operasional dapat 

dikelompokan menjadi tiga macam domain, yaitu perilaku dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan nyata atau perbuatan. 

Sedangkan teori yang dibentu dari WHO merumuskan determinan yang 

sederhana. Ada empat alasan untuk seeseorang berperilaku, yaitu: 

1. Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling). Hasil pemikiran-pemikiran 

dan perasaan-perasaan seseorang, atau lebih tepat diartikan pertimbangan-
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pertimbangan terhadap objek atau stimulus merupakan awal modal awal 

untuk bertindak atau berperilaku. 

2. Adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang dipercayai 

(personal references). Di dalam masyarakat, dimana paternalistik masih 

kuat, maka perubahan perilaku masyarakat tergantung dari perilaku acuan 

(referensi) yang pada umumnya adalah para tokoh masyarakat setempat.  

3. Sumber daya (resource) yang merupakan pendukung untuk terjadinya 

perilaku seseorang atau masyarakat. Jika dibandingkan dengan teori green, 

sumber daya ini adalah sama dengan faktor enabling. 

4. Sosio budaya (culture) yang berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku 

seseorang. Telah diuraikan bahwa faktor sosio-budaya merupakan faktor 

eksternal untu terbentuknya perilaku seseorang. Hal ini dapat dilihat dri 

perilaku tiap-tiap etnis di Indonesia yang berbeda-beda karena memang 

masing-masing etnis mempunyai budaya yang berbeda. 

 

Gambar 2.4 Skema Perilaku 
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Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku terjadi diawali 

dengan adanya pengalaman-pengalamaan seseorang serta faktor-faktor diluar 

orang tersebut (lingkungan), baik fisik maupun non-fisik. Kemudian pengalaman 

dan lingkungan tersebut diketahui, dipersepsikan, diyakini, dan sebagainya 

sehingga menimbulkan motivasi, niat untuk bertindak, dan akhirnya terjadilah 

perwujudan niat tersebut yang berupa perilku. 

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas. Benyamin Bloom, seorang psikologi pendidikan, membagi perilaku 

ke dalam tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangan 

selanjutnya, para ahli pendidikan menggunakan ketiga domain ini untuk 

kepentingan pengukuran hasil pendidikan. 

2.1.3.3 Pengetahuan (Knowlegde) 28-30 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan pancainderanya. Pengetahuan sangat berbeda dengan kepercayaan 

(beliefs), takhayul (superstition), dan penerangan-penerangan yang keliru 

(misinformation). Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. 

Menurut Brunner, proses pengetahuan tersebut melibatkan tiga aspek, 

yaitu proses mendapatkan informasi, proses transformasi, dan proses evaluasi. 

Informasi baru yang didapat merupakan pengganti pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya. Proses transformasi adalah proses memanipulasi 

pengetahuan agar sesuai dengan tugas-tugas baru. Proses evaluasi dilakukan 

dengan memeriksa kembali apakah cara mengolah informasi telah memadai. 
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Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat 

kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja 

dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhdap suatu 

objek tertentu. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi 

perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan, yaitu: 

1. Kesadaran (awareness) yaitu subjek menyadari atau mengetahui terlebih 

dahulu tentang stimulus. 

2. Ketertarikan (interest) yaitu seubjek merasa tertarik terhadap stimulasi 

atau objek tersebut. 

3. Evaluasi (evaluation) yaitu subjek mempertimbangkan baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya. 

4. Percobaan (trial) yaitu subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

5. Adopsi (adoption) yaitu dimana subjek berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. 

Pengetahuan yang termasuk ke dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan. 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai kemampuan mengingat kembali (recall) materi 

yang telah dipelajari, termasuk hal spesifik dari seluruh bahan atau 

rangsangan yang telah diterima. 
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2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikannya secara 

luas. 

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kamampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada suatu kondisi yang nyata. 

4. Analisis (analysis)  

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke 

dalam komponen-komponen yang masih saling terkait dan masih di dalam 

suatu struktur organisasi tersebut. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pengetahuan sesorang. 
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1. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan sseorang kepada orang lain 

agar dapat memahami sesuatu hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin 

tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya pengetahuan yang dimilikinya akan semakin 

banyak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah, maka akan menghambat perkembangan sikap orang tersebut 

terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

2. Pekerjaan  

Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Umur 

Dengan bertambahnya umur sesorang akan mengalami perubahan aspek 

fisik dan psikologis (mental). Secara garis besar, pertumbuhan fisik terdiri 

atas empat kategori perubahan yaitu perubahan ukuran, perubahan 

proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulya ciri-ciri baru. Perubahan 

ini terjadi karena pengamatan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau 

mental, taraf berfikir seseorang menjadi semakin matang dan dewasa. 

4. Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menjadi seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, 

sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 
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5. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Orang cenderung berusaha melupakan 

pengalaman yang kurang baik. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut 

menyenangkan, maka secara psikologis mampu menimbulkan kesan yang 

sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan seseorang. 

Pengalaman baik ini akhirnya dapat membentuk sikap positif dalam 

kehidupannya. 

6. Kebudayaan lingkungan sekitar 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pemebntukan sikap pribadi atau 

sikap seseorang. Kebudayaan lingkungan tempat kita hidup dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. 

Apabila dalam suatu wilayah mempunyai sikap menjaga kebersihan 

lingkungan, maka sangat mungkin masyarakat sekitar mempunyai sikap 

menjaga kebersihan lingkungan. 

7. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat mempercepat 

seseorang memperoleh pengetahuan yang baru. 

2.1.3.4 Sikap (Attitude) 28-30 

Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang 

lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. 

Sikap merupakan kecondongan evaluatif terhadap suatu stimulus atau objek yang 
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berdampak pada bagaimana seseorang berhadapan dengan objek tersebut. Sikap 

menunjukan atau ketidaksetujuan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. 

Sikap dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial. Sikap bukan suatu tindakan atau aktivitas, 

melainkan predisposisi tindakan atau perilaku. Alport menjelaskan bahwa sikap 

mempunyai tiga komponen utama yaitu kepercayaan/keyakinan, kehidupan 

emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk 

bertindak. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap 

yang utuh. 

 

Gamabar 2.3 Hubungan Sikap dan Tindakan 

2.1.3.5 Tindakan/Keterampilan (Practice) 28-30 

Keterampilan adalah aktivitas fisik seseorang yang menggambarkan 

kemmapuan motorik dalam psikomotor. Seseorang dikatakan menguasai 

kecakapan motorik bukan saja karena ia dapat melakukan hal-hal atau gerakan 

yang telah ditentukan, tetapi juga karena dapat melakukan keseluruhan gerak 

secara lancar dan tepat waktu.  

STIMULUS 

(Rangsangan) 

PROSES 

STIMULUS 

REAKSI 

TERBUKA 

(Tindakan) 

REAKSI 

TERTUTUP 

(Sikap) 
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Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang 

kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk 

mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik 

melainkan juga pengejawantaham fungsi mental yang bersifat kognitif. 

Makna keterampilan pada istilah level of competence merujuk pada dua 

area. Makna pertama disebut kompeten (competence), yaitu merujuk pada are 

pekerjaan atas peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang. Makna kedua 

disebut kompetesi (competency), yaitu merujuk pada dimensi-dimensi perilaku 

yang berada dibalik kinerja (mendeskripsikan mengenai perilaku, sikap, dan 

karakteristik orang dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan untuk 

menghasilkan output jabatan yang efektif, outstanding, atau superior). 

Kompetensi adalah perilaku repertoar (behavior repertoire) yang 

dilakukan oleh sebagian orang secara lebih baik dibandingkan dengan yang 

lainnya. Pendekatan pertama mengarah pada spesifikasi pekerjaan, yang kedua 

pada spesifikasi perorangan. Perilaku seseorang akan berubah pada ketiga ranah 

(pengetahuan, sikap dan keterampilan) sekaligus atau salah satu ranah saja. 

Perubahan yang alamiah ini dapat diperoleh seseorang dengan belajar dari 

lingkungannya, baik keluarga, komunitas tempat tinggal atau masyarakat. Proses 

belajar yang alamiah sebagai hasil pengaruh lingkungan ini disebut dengan 

pendidikan informal. 

Perubahan kearah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan 

melalui proses yang disengaja dengan grand design yang mencakup proses: 
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1. Pendidikan informal 

Diperlukan konsistensi proses belajar informal dalam keluarga, dalam 

pergaulan di masyarakat, dan individu-individu kunci yang akan dijadikan 

model oleh publik. 

2. Pendidikan nonformal 

Dalam proses ini pemerintah dan masyarakat melakukan upaya aktif untuk 

meningkatkan daya upaya proses pembelajaran yang dilakukan secara 

insidental atau regular melalui pendekatan pelatihan, kursus-kursus atau 

seminar-seminar. 

3. Pendidikan formal 

Kebutuhan pendekatan khusus sehingga proses belajar formal ini tidak 

terjebak oleh formalitas yang hanya mampu mentransfer pengetahuan 

tanpa memberikan pesan moral pada peserta didik.  

2.1.4 Aspek sosial budaya yang berhubungan dengan perilaku kesehatan29 

Kerangka Blum menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi status 

kesehatan yaitu lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik, sosial budaya, 

ekonomi, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Bloom 

menjelaskan bahwa lingkungan sosial budaya tersebut tidak saja mempengaruhi 

status kesehatan tetapi mempengaruhi perilaku kesehatan. 

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling bergantung 

kehidupannya satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu 

membutuhkan pertolongan orang lain. Lingkungan budaya sangat mempengaruhi 

tingkah laku manusia yang memiliki budaya sehingga keanekaragaman budaya 
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menimbulkan variasi dalam perilaku manusia dalam segala hal termasuk dalam 

perilaku kesehatan. 

2.1.4.1 Masyarakat 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang 

sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Sedangkan menurut J.L. Gillin dan J.P Gillin, masyarakat adalah kelompok 

manusia yang besar yang mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi dan perasaan 

persatuan yang sama. 

Menurut Koentjaraningrat, unsur masyarakat dapat dikelompokan kedalam 

dua bagian yaitu 1) Kesatuan sosial dan 2) Pranata sosial. Kesatuan sosial 

merupakan bentuk dan susunan dari kesatuan-kesatuan individu yang berinteraksi 

dalam kehidupan masyarakat yang meliputi kerumunan, golongan dan kelompok. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pranata sosial adalah himpunan norma-norma 

dari segala tingkatan yang berkisar pada sustu kebutuhan pokok dalam kehidupan 

masyarakat. Norma-norma tersebut memberikan petunjuk bagi tingkah laku 

seseorang yang hidup dalam masyarakat. 

2.1.4.2 Kebudayaan  

Budaya berasal dari bahasa sansekerta budhaya yang bentuk jamak dari 

budhi, yang berarti budi atu akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. 

1. Taylor memberikan definisi kebudayaan sebagai keseluruhan yang 

kompleks yag didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, 
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dan kemampuan kesenian. Moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan 

lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

2. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan adalah seluruh kelakuan 

dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus 

didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan 

masyarakat. 

Kebudayaan paling sedikit mempunyai 3 wujud yaitu 1) tata kelakuan 2) 

kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat 3) sebagai 

benda hasil karya manusia. Wujud pertama merupakan wujud yang ideal dari 

kebudayaan, sifatnya abstrak, berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, 

mengenadalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan. Lapisan yang 

paling abstrak adalah sistem nilai budaya, kemudian diikuti oleh norma-norma 

dan sistem hukum yang bersandar pada norma-norma yang lebih konkret lagi. 

Beberapa konsep untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat yaitu 

1) menghindari sika ethnocentrism, yaitu sikap yang memberi penilaian tertentu 

kepada kebudayaan yang dipelajari. 2) masyarakat yang hidup di dalam 

kebudayaannya sendiri biasanya tidak menyadari memiliki kebudayaan, kecuali 

apabila mereka memasuki masyarakat lain dan bergaul dengan masyarakat lain 

itu. 3) terdapatnya variabilitas dalam perubahan kebudayaan, atau unsur 

kebudayaan yang satu akan lebih sukar berubah bila dibandingkan dengan unsur 

kebudayaan lain. 4) unsur kebudayaan saling kait mengait. 
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2.1.4.3 Aspek sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan 

status kesehatan29 

1. Aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan. 

Aspek sosial yang mempengaruhi ststus kesehatan antara lain umur, jenis 

kelamin, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Menurut H. Ray Elling ada 

beberapa faktor sosial yang berpengaruh pada perilaku kesehatan, antara 

lain self concept dan image kelompok. Selain itu, G.M Foster 

mengungkapkan bahwa identifikasi individu kepada kelompoknya juga 

berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. 

Pengaruh self concept terhadap perilaku kesehatan ditentukan dengan 

tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan terhadap diri 

sendiri. Terutama bagaimana ingin memperlihatkan diri kita terhadap 

orang lain. Self concept adalah faktor yang penting dalam kesehatan, 

karena mempengaruhi perilaku masyarakat dan juga perilaku petugas 

kesehatan. 

Pengaruh image kelompok terhadap perilaku kesehatan juga 

mempengaruhi karena image individu akan sangat dipengaruhi oleh image 

kelompok atau lingkungan dimana indivdu tersebut tinggal. Identifikasi 

individu kepada kelompok kecilnya juga sangat penting untuk 

memberikan keamanan psikologis dan kepuasan dalam pekerjaan mereka. 

2. Aspek budaya yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku 

kesehatan. Menurt G.M. Foster, aspek budaya dapat mempengaruhi 

kesehatan seseorang antara lain adalah tradisi, sikap fatalism, nilai, 
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ethnocentrism, unsur budaya dipelajari pada tingkat awal dalam proses 

sosialisasi. 

Tradisi berpengaruh terhadap perilaku kesehatan dan status kesehatan, 

dimana tradisi di dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif 

terhadap kesehatan masyarakat. Sikap fasilitas juga berpengaruh terhadap 

perilaku dan status kesehatan, sikap ethnocentris berpengaruh terhadap 

perilaku kesehatan dimana sikap ethnocentris adalah sikap yang 

memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan 

kebuadayaan pihak lain. 

Perasaan bangga terhadap statusnya juga berpengaruh terhadap perilaku 

kesehatan dimana extended family atau keluarga luas masih berpengaruh 

kuat terhadap perilaku anggota keluarganya. Norma juga berpengaruh 

terhadap perilaku kesehatan dimana norma yang berlaku di masyarakat 

sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dari anggota masyarakat yang 

mendukung norma tersebut. Nilai yang menunjang di masyarakat juga 

dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, dimana nilai tersebut bisa baik 

ataupun buruk. 

Unsur budaya juga mempengruhi perilaku kesehatan, unsur budaya yang 

dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku 

kesehatan. Konsekuensi dari inovasi juga berpengaruh terhadap perilaku 

kesehatan, tindak ada perubahan yag terjadi dalam isolasi, atau dengan 

perkataan lain, suatu peubahan akan menghasilkan perubahan yang kedua 

dan perubahan yang ketiga. Apabila seorang pendidik kesehatan ingin 
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melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus 

difikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan 

perubahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat/berpengaruh pada 

perubahan, dan berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi 

dengan perubahan tersebut. Jika seseorang mengetahui budaya masyarakat 

setempat dan mengetahui mengenai proses perubahan kebudayaan, maka 

orang tersebut harus mengantisipasi reaksi yang akan muncul yang 

mempengaruhi outcome dari perubahan yang telah direncanakan. 

2.1.4.4 Perubahan sosial budaya 

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh sosio-budaya dimana ia 

berasal, sehingga dalam upaya mengubah perilakunya secara tidak langsung juga 

mengubah sosial budayanya. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat 

dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk yaitu perubahan yang teradi secara 

lambat dan cepat, peruahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar, 

perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Disamping itu, proses 

perubahan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek dinamakan 

inovasi. Inovasi membutuhkan beberapa syarat diantaranya masyarakat merasa 

akan kebutuhan perubahan, perubahan harus dipahami dan dikuasai masyarakat, 

perubahan dapat diajarkan, perubahan memberikan keuntungan dimasa yang akan 

datang, perubahan tidak merusak prestise pribadi atau kelompok. Sebaliknya, 

perubahan tidak bisa meluas karena pengguna penemuan baru mendapat suatu 

hukuman ataupun penemuan baru sulit diintegrasikan kedalam pola kebudayaan 

yang ada. 
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Mnurut G.M. Foster, untuk mempelajari dinamika dari proses perubahan 

dari sudut individu, maka perlu sekali mengetahui kondisi dasar dri individu agar 

mau mengubah tingkah lakunya yaitu individu harus menyadari adanya kebutuhan 

untuk berubah, harus mendapat informasi bagaimana kebutuhan ini dapat 

dipenuhi, mengetahui bentuk pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhanya dan 

biayanya, tidak mendapat sanksi yang negatif terhadap individu yang akan 

menerima informasi. Selanjutnya Foster menyatakan bahwa untuk membantu 

individu mau mengubah perilakunya, maka yang perlu diperhatikan adalah 

mengidentifikasi individu, masyarakat yang menjadi sasaran perubahan, 

mengetahui motif yang mendorong perubahan antara lain adalah motif ekonomi, 

religi, persahabatan, prestise, mengetahui faktor-faktor lain misalnya kekuatan 

sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat, waktu 

yang tepat, golongan dalam masyarakat yang mudah menerima ide baru serta 

golongan yang berkuasa. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang menyebabkan Pernikahan Dini 

Diskriminasi gender, nilai-nilai sosio-budaya dan agama, strategi 

ketahanan ekonomi, nilai keperawanan dan perlindungan seksualitas anak 

perempuan, ketidakstabilan karena konflik dan penegakan hukum yang lemah 

merupakan faktor penggerak struktural pernikahan anak-anak.20 

Faktor yang mendorong pernikahan dini menjadi dua kategori yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya kemiskinan atau 

kondisi ekonomi yang tidak sesuai, masyarakat (norma sosial, agama). Sedangkan 

faktor internal merupakan faktor yang timbul dari keinginan diri sendiri yaitu 
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sikap dan pengetahuan.32 Faktor eksternal yang mendorong pernikahan dini antara 

lain: 

1) Kemiskinan atau kondisi ekonomi yang tidak sesuai 

Kemiskinan adalah faktor utama yang mendasari pernikahan anak. Dalam 

keluarga dengan pendapatan rendah, pernikahan dini menjadi strategi ketahanan 

ekonomi karena beban keuangan membesarkan anak akan diteruskan ke suami. 

Strategi ini bermanifestasi di daerah-daerah pedesaan yang tinggi angka 

kemiskinan, di mana anak perempuan langsung hamil setelah menikah untuk 

memaksimalkan jumlah keturunan.33 

Kemiskinan sejauh ini merupakan alasan paling jelas dan lazim untuk 

pernikahan dini, khususnya untuk anak perempuan. Ini merupakan sebab dan 

akibat dari pernikahan anak. Kemiskinan menciptakan lingkaran setan yang 

merambat sendiri.34 Di negara-negara terbelakang khususnya, orang tua miskin 

tidak mampu mendidik anak-anak mereka yang mengakibatkan buta huruf dan 

ketidaktahuan, yang memicu dan melanjutkan momentum siklus kemiskinan.34 

Beberapa orang tua merasa bahwa memberi makan dan merawat seorang 

gadis secara ekonomi tidak akan membuahkan hasil karena ia tidak mungkin 

mendatangkan penghasilan ke rumah tangga. Semua keuangan yang dimiliki 

keluarga adalah untuk pendidikan anak laki-laki.34 Banyak keluarga percaya 

bahwa putri mereka akan lebih baik menikah karena masa depannya dijamin dan 

tanggung jawab untuk merawatnya akan menjadi pekerjaan suaminya. Namun, 

dengan gadis-gadis yang begitu muda ketika menikah, seorang suami yang secara 
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umum lebih tua, dapat menjadi mendominasi menyebabkan pengantin mudanya 

menjadi patuh dan tidak berdaya.34 

Perkawinan anak sebagian besar dilakukan di pedesaan dan masyarakat 

miskin di mana gadis-gadis muda dianggap sebagai beban ekonomi dan dengan 

cepat menikah untuk mengurangi biaya rumah tangga. Seringkali, di komunitas-

komunitas ini, peluang pendidikan dan ekonomi yang tersedia untuk anak 

perempuan sangat sedikit dan mereka sering kali cepat menikah untuk melindungi 

mereka dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kesulitan ekonomi yang 

berkelanjutan di banyak negara berkembang mendorong peningkatan pada awal 

dan pernikahan anak, bahkan di antara populasi yang biasanya tidak 

melakukannya, karena pernikahan anak sering dianggap sebagai strategi 

pembangunan keluarga, strategi ekonomi dan transaksi yang dihasilkan sangat 

penting untuk kelangsungan keuangan dan sosial anak dan keluarganya. Di mana 

kemiskinan akut juga orang tua menganggap gadis-gadis muda sebagai beban 

ekonomi dan pernikahan mereka dengan pria kaya yang jauh lebih tua menjadi 

sangat menarik dan bermanfaat bagi anak perempuan dan keluarganya. Seorang 

anak perempuan dapat diperlakukan sebagai komoditas yang harus 

diperdagangkan oleh keluarga dan kadang-kadang anak perempuan digunakan 

sebagai mata uang untuk melunasi utang atau menstabilkan hubungan antar 

keluarga.35 

Latar belakang pendapatan rendah, anak perempuan dapat dianggap 

sebagai pembebanan ekonomi. Kesan perempuan untuk mendapatkan penghasilan 

sebagai relatif tidak menguntungkan mendorong gadis-gadis yang belum dewasa 
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keluar dari rumah mereka untuk menikah. Dalam skala global, anak perempuan 

dari 20% rumah tangga yang membutuhkan lebih mungkin menjadi korban 

pernikahan dini. Kemiskinan dikombinasikan dengan praktik tradisional 

preferensi untuk anak laki-laki mempengaruhi orang tua untuk membawa anak 

laki-laki ke sekolah daripada anak perempuan dalam keadaan kendala ekonomi. 

Ketika sebuah komunitas dihadapkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, 

pendidikan wanita muda dikompromikan, yang mengarah ke kehamilan awal dan 

pernikahan paksa.36 

Sebagian besar wanita tumbuh di keluarga disfungsional dengan kesulitan 

sosial ekonomi. Mereka telah mengalami masa kecil yang sulit dan menyiksa. Ini 

adalah alasan mendasar yang membujuk mereka untuk menikah.37 Untuk 

beberapa orang tua dan keluarga, pernikahan anak untuk anak perempuan adalah 

sarana untuk mengurangi beban keuangan dimana orangtua tidak lagi harus 

mendidik anak perempuan yang bukan sumber kekayaan masa depan bagi 

keluarga.38 

Dalam keluarga miskin, orang tua tidak memiliki sumber daya untuk sekolah 

anak perempuan sehingga menikahkan anak perempuan mereka sedini mungkin 

untuk bebas dari tanggung jawab. Orangtua tidak melihat masa depan anak 

perempuan di tempat lain kecuali dengan suami anaknya kelak. Jadi, salah satu 

faktor yang berkontribusi untuk perkawinan anak adalah kemiskinan. Keluarga 

miskin mungkin menganggap putrinya sebagai beban ekonomi yang harus 

disingkirkan melalui pernikahan pada usia mudanya. Di banyak negara, secara 

ekonomi lebih layak untuk menikahi anak perempuan pada usia yang lebih muda 
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karena biaya pernikahan lebih rendah. Demikian pula, biaya mahar mungkin juga 

lebih rendah untuk gadis-gadis yang lebih muda di banyak daerah.39 Di pedesaan, 

kemiskinan merembes dan merupakan penyebab paling penting untuk praktik 

pernikahan anak. Sebagian besar orang tua menikahkan anak perempuan mereka 

dengan mengklaim kesejahteraannya di rumah suami yang diharapkan karena dia 

akan memenuhi kebutuhannya.39 

Tak hanya kemiskinan, kurangnya peluang ekonomi dan buta huruf adalah 

alasan yang paling diartikulasikan untuk pernikahan anak. Bagi banyak orang tua, 

terutama di komunitas pedesaan dengan sarana terbatas untuk mata pencaharian, 

pernikahan anak sering berfungsi sebagai strategi untuk melunasi tanggung jawab 

mereka dalam hal anak perempuan. Selain itu, repositori keterampilan yang 

terbatas, dan kurang percaya diri, kebanyakan anak perempuan dibiarkan dengan 

sangat sedikit alternatif untuk menjadi berguna secara ekonomi, dengan demikian, 

mempercepat lintasan mereka ke pernikahan dini. Umumnya di komunitas 

pedesaan anak perempuan dan perempuan terlibat dalam sektor informal atau 

pekerjaan berbasis rumah dengan penghasilan yang dapat diabaikan. Ini termasuk 

pekerjaan musiman terutama di sektor pertanian yang membutuhkan sedikit atau 

tidak ada keterampilan. Jenis kegiatan penghasil pendapatan lainnya adalah 

pekerjaan rumahan termasuk jahitan, bordir dan kerajinan tangan. Keluarga 

cenderung mengaitkan 'nilai ekonomi' rendah dengan atau wanita karena 

ketidakmampuan anak perempuan untuk menghasilkan dan berkontribusi pada 

pendapatan keluarga. Jadi mereka diambil terutama di daerah pedesaan sebagai 

individu 'tidak berpenghasilan' dalam istilah ekonomi. “Pernikahan anak dilihat 
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sebagai cara untuk keluar dari siklus kemiskinan, bukti dari negara berkembang 

lainnya mengungkapkan bahwa sebenarnya memperburuk siklus kemiskinan antar 

generasi. Di sisi lain di mana pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dilihat 

sebagai strategi penanggulangan kemiskinan (terutama di daerah perkotaan) 

pernikahan dini dapat ditunda karena mempunyai penghasilan”.39 

Di masyarakat, pada umumnya ayah memutuskan kapan dan di mana anak-

anaknya akan menikah. Namun, anak perempuan kebanyakan dinikahkan lebih 

awal daripada anak laki-laki karena faktor ekonomi. Bahkan, anak perempuan 

dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi pada keluarga yang bertentangan 

dengan anak laki-laki, yang diharapkan berkontribusi dalam pendapatan 

keluarga.39 

Bagi keluarga miskin, menikahi putri mereka pada usia dini pada dasarnya 

adalah strategi untuk kelangsungan hidup ekonomi; itu berarti mengurangi satu 

orang memberi makan, pakaian dan pendidikan. Di Asia dan Afrika, pentingnya 

transaksi keuangan pada saat pernikahan juga cenderung mendorong keluarga 

untuk menikahkan anak perempuan mereka sejak dini. Misalnya, di banyak 

budaya sub-Sahara, orang tua mendapatkan harga pengantin yang tinggi untuk 

anak perempuan yang menikah dekat usia puber. Di Bangladesh, India, Pakistan, 

dan Nepal, orang tua merasa bahwa beban mereka membayar mas kawin pada 

pernikahan putri mereka akan lebih rendah jika dia menikah pada usia muda.40 

Secara global, pernikahan anak secara paksa jauh lebih umum di negara 

dan wilayah yang lebih miskin, dan di dalam negara-negara tersebut, cenderung 

terkonsentrasi di antara rumah tangga termiskin. Sebagai contoh, seorang gadis 
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dari rumah tangga miskin di Senegal memiliki kemungkinan empat kali lebih 

besar untuk menikah sebagai seorang anak daripada seorang gadis dari keluarga 

kaya. 40 

2) Masyarakat (norma sosial dan agama) 

Pernikahan anak terjadi karena kemiskinan yang berhubungan dengan 

budaya sampai tingkat tertentu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa 

orang tidak bekerja keras dan telah menumbuhkan semangat ketergantungan. Di 

mana ada kemiskinan akut, seorang gadis muda dapat dilihat sebagai beban 

ekonomi, ketika dibeli akan membebaskan keluarga secara finansial dan sosial. 

Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai transaksi, kegiatan ekonomi yang 

signifikan. Di sebagian besar komunitas Afrika, kekayaan pengantin dikaitkan 

dengan pernikahan. Dalam konteks Kemiskinan, praktik ini mendorong 

pernikahan anak. Gadis-gadis itu menikah awal dan dilihat sebagai sumber 

kekayaan.41 

Nilai Budaya Keluarga merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pernikahan adalah nilai-nilai 

keluarga tradisional dan budaya. Orang-orang berpikir ketika seorang gadis 

tumbuh secara fisik, dia siap untuk menikah. Keluarga percaya bahwa lebih baik 

bagi perempuan untuk menikah lebih awal sebelum usia 16 tahun. Beberapa orang 

percaya bahwa pernikahan membuat orang menjadi lebih dewasa dan bertanggung 

jawab. Bagi keluarga yang mementingkan nilai budaya keluarga menganggap 

bahwa pernikahan itu penting, keluarga yang menikahkan anaknya dibawah usia 

16 tahun menganggap bahwa setelah menikah akan menjadi lebih dewasa 
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dibanding dengan teman sebayanya sehingga dapat banyak membuat rencana 

untuk masa depan.37 

Pernikahan dini, juga dikenal sebagai pernikahan anak, digunakan untuk 

menggambarkan persatuan hukum atau adat antara dua orang, di antaranya salah 

satu atau kedua pasangan di bawah usia 18 (Pasal 1, Konvensi Hak Anak). 

Praktek ini secara tidak proporsional mempengaruhi gadis-gadis muda. 

Perkawinan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena hal itu 

menghilangkan anak perempuan dari masa depan mereka dengan menyangkal 

mereka hak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa untuk menikah.29,50 

Karena anak perempuan belum mencapai kematangan penuh dan kapasitas untuk 

bertindak secara mandiri,33,42 itu meninggalkan bekas luka fisik, emosional dan 

psikologis yang mendalam yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan 

secara keseluruhan.33 

Faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah pelestarian tradisi 

yang didukung oleh orang-orang dan diterima sebagai praktik adat, pernikahan 

anak biasanya tidak diikut sertakan dalam pengawasan sosial. Umumnya, ini 

dianggap sebagai hal rutin untuk mempertahankan penerimaan keluarga dan 

masyarakat, apalagi, perkawinan anak-anak dalam prakteknya untuk menghindari 

perilaku menyimpang yang mungkin mengakibatkan stigmatisasi dan dikucilkan 

secara sosial.39 

Alasan di balik pernikahan anak bervariasi dari satu negara ke negara lain. 

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa alasan dominan adalah budaya. 

Namun dalam banyak kasus, sangat mudah untuk melihat tanpa mencoba untuk 
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mencari tahu faktor-faktor sosial budaya. Menurut penelitian yang dilakukan di 

Ethiopia oleh ICRW, anak-anak bertunangan sebelum kelahiran untuk 

memperkuat hubungan strategis antara keluarga.41 

Di banyak masyarakat, orang tua berada di bawah tekanan untuk 

menikahkan anak perempuan mereka sedini mungkin dalam upaya mencegahnya 

menjadi aktif secara seksual sebelum menikah; seorang wanita yang melakukan 

hal itu membawa ketidakhormatan kepada keluarga dan komunitasnya. Karena 

pernikahan sering menentukan status seorang wanita di banyak masyarakat, orang 

tua juga khawatir bahwa jika mereka tidak menikahi putri mereka sesuai dengan 

harapan sosial, mereka tidak akan dapat menikahi mereka sama sekali. Pernikahan 

anak paksa juga merupakan rute untuk membina hubungan keluarga, klan, dan 

kesukuan atau kewajiban menetap. Misalnya, di Provinsi Perbatasan Barat Laut 

Pakistan, Afghanistan, dan di beberapa bagian Timur Tengah, menikahi gadis-

gadis muda adalah praktik umum untuk membantu keluarga calon pengantin 

mengimbangi utang atau menyelesaikan perselisihan antar keluarga.40 

Pernikahan anak sering digunakan sebagai instrumen untuk mengabadikan 

hubungan kekuasaan dan mempertahankan kontrol berbasis jender. Secara umum 

dipercayai bahwa gadis-gadis yang lebih muda bisa dengan mudah dijinakkan 

seperti yang diinginkan para lelaki-lelaki. Menjadi Watta Satta (pertukaran 

pernikahan) juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara 

keluarga dengan memastikan bahwa gadis-gadis mereka dipertukarkan dalam 

pernikahan untuk menantu perempuan. Selalu, pertukaran melibatkan setidaknya 

satu jika tidak keduanya menjadi pernikahan anak. Perkawinan ini sebagian besar 
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diatur oleh ayah atau anggota pria yang lebih tua dari keluarga. Orang muda 

khususnya wanita tidak diajak berkonsultasi dalam keputusan yang berkaitan 

dengan pernikahan mereka. Bahkan, dianggap 'memalukan' untuk mengambil 

pendapat seorang wanita mengenai pernikahannya.39 

Tidak dapat disangkal bahwa diskriminasi gender merupakan faktor lain 

yang mengarah pada pernikahan anak. Dalam pernikahan anak, anak perempuan 

dikurung di rumah-rumah yang memaksa mereka meninggalkan pendidikan dan 

kesempatan lain. Jadi pernikahan anak melanggengkan perbedaan gender dan 

akibatnya perempuan tetap bergantung pada pasangan laki-laki mereka dan terus 

menderita untuk seluruh kehidupan. Diskriminasi jender adalah akar dari praktik-

praktik tradisional yang berbahaya yang dilakukan terhadap anak perempuan dan 

perempuan muda dan praktek-praktek semacam itu diabadikan untuk 

mempertahankan posisi dominan laki-laki dan anak lelaki atas perempuan dan 

anak perempuan dalam masyarakat.39 

Budaya pernikahan yang memaksa dan mengahruskan menikah dalam usia 

yang muda. Hal ini karena kepercayaan yang sangat kuat dengan budaya tersebut. 

Bahkan jika seorang gadis meninggal sebelum menikah akan menjadi 

kekhawatiran orangtuanya karena tidak menikahkan anaknya sebelum 

meninggal.36 

Sedangkan faktor internal yang mendorong terjadinya pernikahan dini 

diantaranya: 
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1) Sikap 

Sebagian remaja memilih pernikahan karena pemikiran dan keyakinan 

subjektif mereka. Sebagian orang menganggap pernikahan sebagai kehendak 

Tuhan dan takdir ilahi dan tidak menentangnya. Kepercayaan “situasi akan 

menjadi lebih baik dan lebih nyaman saat melahirkan”, telah menyebabkan remaja 

hamil. Pubertas dini dan memperoleh beberapa kemampuan telah menyebabkan 

remaja membayangkan bahwa mereka siap untuk menikah. Menghadapi 

keyakinan budaya dalam konsekuensi kontrasepsi telah mendorong remaja untuk 

hamil dan bertindak berdasarkan mentalitas mereka.32 

2) Pengetahuan  

Kesadaran yang tidak memadai: Beberapa remaja berpikir bahwa 

pernikahan itu sederhana dan melihatnya sebagai permainan anak-anak karena 

mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu, makna dan 

filosofinya. Mereka mengasumsikan perkawinan hanya dengan penerapannya 

yang nyata dan tidak memikirkannya secara serius. Beberapa dari mereka 

menganggap persalinan sebagai proses yang sederhana, dan tidak menyadari 

kemungkinan kesulitan kehamilan dan persalinan. Tidak memiliki cukup 

informasi tentang kemungkinan mekanisme kehamilan, tidak terbiasa dengan 

metode kontrasepsi, dan mereka mengacu pada pengetahuan mereka yang tidak 

sempurna di bidang ini sebagai penyebab kehamilan dini.32 

Pernikahan dini memiliki korelasi dengan buta huruf atau tingkat 

pendidikan yang lebih rendah khususnya untuk anak perempuan. Orangtua tidak 

mau berinvestasi dalam pendidikan anak perempuan karena gadis itu harus 
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meninggalkan rumah orang tuanya pada saat pernikahan dan dengan demikian 

investasi apa pun dianggap sebagai pemborosan. Selain itu, prospek seorang gadis 

untuk pendidikan setelah menikah sangat suram karena kurangnya mobilitas, 

beban rumah tangga, bantalan anak dan norma sosial yang membuat pernikahan 

dan pendidikan tidak sesuai. Perkawinan dini membatasi perkembangan 

keterampilan, sumber daya, pengetahuan, dukungan sosial dan mobilitas seorang 

gadis, yang membatasi kekuatan negosiasinya dengan suaminya atau mertua. 

Selanjutnya, peningkatan kerentanan mengekspos perempuan ke kemungkinan 

kekerasan, pelecehan, perceraian atau pengabaian.39 

Buta huruf atau kurangnya pendidikan di kalangan orang tua 

melanggengkan praktik ini karena sering ditekankan oleh kemiskinan dan 

terbatasnya peluang ekonomi, kurangnya kesadaran tentang perkawinan anak pada 

gadis remaja juga memperkuat kecenderungan tersebut. Buta huruf atau 

kurangnya pendidikan orang tua juga membatasi kemungkinan anak-anak mereka 

tepat pada anak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Anak perempuan 

sering dijauhkan dari sekolah karena tidak ada nilai yang dikaitkan dengan 

pendidikan mereka, dibandingkan dengan anak laki-laki. Pernikahan anak-anak, 

dengan demikian, menjadi solusi yang paling 'diinginkan' untuk menempatkan 

anak perempuan dalam mengambil tanggung jawab rumah tangga, yang 

ditakdirkan untuk menjadi masa depan mereka. Berbagai penelitian menyebutkan 

bahwa anak perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di 

sekolah, kebanyakan dari mereka putus sekolah sebelum kelas 8. Orang tua 

umumnya tidak melihat prospek dalam berinvestasi pada pendidikan anak 
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perempuan karena mereka harus menikah dan akan mengambil tanggung jawab 

dalam pernikahan mereka. Beberapa tekanan sosial juga muncul untuk bermain 

pada titik ini dan menjadi rintangan utama dalam hal pendidikan bagi anak 

perempuan. “Aspirasi ini tampaknya bergantung pada kemampuan dan sarana 

keluarga untuk mendukung pendidikan anak perempuan serta tergantung pada 

faktor-faktor pendukung seperti jarak sekolah dan sarana yang aman untuk 

mencapai sekolah”.39 

2.1.6 Dampak dari Pernikahan Dini 

Pernikahan dini dan pernikahan yang dipaksa dapat menambah siklus 

kemiskinan, kesahatan yang buruk dan buta huruf. Pendidikan adalah kunci untuk 

memutus siklus seperti diatas. Perempuan yang menikah terlalu muda dapat 

banyak mendapatkan hal seperti kekerasan, pelecehan dan pemaksaan hubungan 

seksual yang dapat berakitab pada rendahnya tingkat kesehatan reproduksi dan 

rendahnya pendidikan.36 

Pernikahan dini dapat bedampak pada kesehatan ibu ketika hamil dan 

melahirkan. Ketika hamil damal berdampak pada hiperemesis dan anemia, ketika 

persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan ketika melahirkan dapat terjadi 

BBLR yang berdampak tidak dapat diberikan ASI Eksklusif.43 

Dampak dari pernikahan anak dibeberaapa negara menunjukan banyak 

kekhawatiran diantaranya drop out sekolah, subordinasi dalam keluarga, risiko 

KDRT, kurangnya kontrol terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya 

kematian ibu tinggi.44 
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Data menunjukkan bahwa responden mulai melahirkan anak antara 14 dan 

18 tahun dan 71% telah mengalami setidaknya satu kehamilan serius atau masalah 

kesehatan yang berhubungan dengan kelahiran yang meliputi pendarahan yang 

berlebihan selama persalinan (19,0%), terhambat dan / atau persalinan lama 

(49,0%), keguguran sering (12,0%) dan penyakit yang lama ditanggung setelah 

melahirkan (20%).45 

Konsekuensi kesehatan dari pernikahan dini termasuk kanker serviks, 

kematian saat melahirkan, dan fistula obstetrik serta risiko untuk penyakit 

menular seksual. Sangat mungkin bahwa pengetahuan tentang risiko-risiko ini 

pada para pendukung pernikahan dini adalah penghalang; dengan kata lain, 

ketidaktahuan akan risiko ini dapat menjadi faktor pengabadian pernikahan dini.45 

Pernikahan dini mempunyai dampak terhadap kesehatan antara lain:46-48 

1) Kematian ibu 

Kematian ibu yang melahirkan banyak dialami oleh ibu muda di bawah 

umur 20 tahun. Penyebab utama karena kondisi fisik ibu yang belum atau 

kurang mampu untuk melahirkan. Kematian maternal pada ibu hamil dan 

melahirkan pada usia kurang 20 tahun ternyata lebih tinggi dari kematian 

yang terjadi pada usia 20-29 tahun dan meningkat pada usia 30-35 tahun. 

Dari semua kejadian kehamilan tidak direncanakan, sekitar 6,71% di 

antaranya sengaja digugurkan. Provinsi di mana ibu banyak melakukan 

aborsi, berturut-turut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan 

Jawa Tengah. Berdasarkan data kematian bayi yang dilaporkan puskesmas 

di Provinsi DKI Jakarta, angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup 
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(yang dilaporkan) sebesar 1,0. Ja karta Timur ter -catat sebagai wilayah 

dengan jumlah ke-matian bayi tertinggi, yaitu sebanyak 52 bayi (2009). 

Tahun 2013, Jakarta Timur memiliki angka kematian ibu tertinggi dengan 

31 orang meninggal dunia. Pada tahun 2013, terdapat 93 ibu meninggal 

dunia di DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Angka 

Kematian Ibu (AKI) tidak hanya terjadi pada wilayah yang digolongkan 

sebagai daerah ‘rural’. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan nyatanya 

juga masih harus berjuang dalam memerangi AKI tersebut.44 

2) Kematian Bayi 

Kematian bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia (< 20 tahun) lebih 

sering mengalami kejadian prematuritas yaitu: lahir sebelum waktunya 

(prematur). Ada yang memiliki Berat badan lahir rendah (BBLR). Bila 

bayi mengalami berat kurang dari normal maka bayi tersebut berhubungan 

erat dengan cacay bawaan fisik atau mental, seperti: ayan, kejang-kejang, 

kebutaan dan tuli. 

Dari segi kesehatan terkait Angka Ke-matian Bayi (AKB) jumlah kasus 

me-ningkat, dari sebelumnya 49 kasus pada tahun 2012 menjadi 77 kasus 

pada tahun 2013. Dalam hal ini, kasus AKB terbanyak disebabkan oleh 

berat badan rendah pada bayi (BBR) akibat rendahnya status gizi ibu 

hamil. Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 186 kasus 

pada tahun 2011 menjadi 125 kasus pada tahun 2012. Dalam hal ini, 

penyebab AKI terbesar adalah pendarahan 36% dan Hipertensi Dalam 

Kehamilan (HDK) 24%.44 
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3) Resiko Melahirkan 

Resiko melahirkan pada wanita saat pernikahan pertamanya kurang dari 

20 tahun dapat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin muda usia saat 

pernikahan pertama semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan 

ibu maupun anak. Hal ini disebabkan, karena belum matangnya secara 

maksimal rahim wanita usia muda untuk meproduksi anak atau belum 

siapnya mental dalam berumah tangga. Demikian sebaliknya, semakin tua 

usia saat pernikahan pertamanya semakin tinggi resiko yang dihadapi 

dalam masa kehamilan atau melahirkan. 

Pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi 

sempurna, rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa 

sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah 

mengalami komplikasi. Sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun, terjadi 

penurunan kesehatan reproduktif karena proses degeneratif sudah mulai 

muncul. Salah satu efek degeneratif adalah terjadi sklerosis pembuluh 

darah arteri kecil dan arteriola miometrium yang menyebabkan aliran 

darah ke endometrium tidak merata dan maksimal sehingga dapat 

mempengaruhi penyaluran nutrisi dari ibu ke janin yang akhirnya 

membuat gangguan pertumbuhan janin dalam rahim.49 

4) Hambatan dalam Kehamilan dan Persalinan 

Hambatan terhadap kehamilan dan persalinan selain kematian ibu dan 

bayi, ibu yang menikah di usia muda dapat mengalami perdarahan, 

kekurangan darah (anemia berat), persalinan yang lama dan serta ketidak 



48 
 

 
 

seimbangan antara besar janin dengan ukuran panggul ibu (partus macet), 

keracunan kehamilan, pre eklampsi dan eklampsi. Bahkan kemungkinan 

menderia kanker pada mulut rahim di kemudian hari akibat berhubungan 

seksual terlalu dini. 

5) Cacat Bawaan 

Cacat bawaan merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak 

saat pertumbuhan. Kehamilan usia dini dapat menimbulkan pertumbuhan 

janin dalam kandungan kurang sempurna, persalinan sering diakhiri 

dengan tindakan operasi, lambatnya pemulihan alat reproduksi setelah 

persalinan, pengeluaran ASI tidak cukup. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, faktor penyebab dari 

pernikahan dini antara lain, pengetahuan, sikap, sosial budaya, ekonomi, 

keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

Dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan mendefenisikan 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan 

tujuan mmbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah: 21-

25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia tersebut secara fisik 

maupun mental sudah mampu dan sudah ada kesiapan memikul tanggung jawab 

sebagai suami atau isteri dalam rumah tangga.  

Diskriminasi gender, nilai-nilai sosio-budaya dan agama, strategi 

ketahanan ekonomi, nilai keperawanan dan perlindungan seksualitas anak 
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perempuan, ketidakstabilan karena konflik dan penegakan hukum yang lemah 

merupakan faktor penggerak struktural pernikahan anak-anak.20 

Faktor yang mendorong pernikahan dini dalam jurnal yang dikemukakan 

oleh Mangeli dkk menjadi dua kategori yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal diantaranya kemiskinan atau kondisi ekonomi yang tidak sesuai, 

masyarakat (norma sosial, agama). Sedangkan faktor internal merupakan faktor 

yang timbul dari keinginan diri sendiri yaitu sikap dan pengetahuan.32 

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang meremehkan pernikahan 

dini. Di mana kemiskinan akut, seorang gadis muda dapat dianggap sebagai beban 

ekonomi dan orang tua mencari pernikahan dini putri mereka sebagai cara 

alternatif untuk mengurangi beban.6-8 

Menurut Lilian, dari hasil penelitian yang dilakuannya menyatakan bahwa 

latar belakang pendapatan rendah, anak perempuan dapat dianggap sebagai 

pembebanan ekonomi. Kesan perempuan untuk mendapatkan penghasilan sebagai 

relatif tidak menguntungkan mendorong gadis-gadis yang belum dewasa keluar 

dari rumah mereka untuk menikah. Dalam skala global, anak perempuan dari 20% 

rumah tangga yang membutuhkan lebih mungkin menjadi korban pernikahan dini. 

Kemiskinan dikombinasikan dengan praktik tradisional preferensi untuk anak 

laki-laki mempengaruhi orang tua untuk membawa anak laki-laki ke sekolah 

daripada anak perempuan dalam keadaan kendala ekonomi. Ketika sebuah 

komunitas dihadapkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pendidikan wanita 

muda dikompromikan, yang mengarah ke kehamilan awal dan pernikahan 

paksa.36 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Nilai-nilai 
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Undang-undang 

perkawinan 

Kesehatan Reproduksi 
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Angka Kematian Bayi 

Mortalitas dan 

Morbiditas 

Kekerasan dan paksaan 

seksual 
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Dari kerangka berpikir diatas, dapat dijelaskan bahwa remaja yang melakukan 

pernikahan usia di bawah 20 tahun didasari keputusan-keputusan yang luas. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan usia dini dilatar 

belakangi adanya faktor ekonomi, pendidikan, orang tua/keluarga, kemauan 

sendiri, hamil di luar nikah, media massa/cetak, pengetahuan dan suku/budaya. 

Dari segala faktor di atas menyebabkan para remaja melakukan keputusan untuk 

menikah di usia yang masih tergolong remaja. Akibat dari menikah di usia yang 

masih tergolong masih muda dapat menyebabkan beberapa dampak seperti: 

anemia dalam kehamilan, prematur, BBLR, perdarahan bahkan bisa sampai pada 

kematian pada ibu maupun pada bayi yang akan dilahirkan. 

 

2.3 Proporsi Teoritik 

Dalam penelitian ini, terdapat proporsi teoritik yang terbentuk dari faktor 

predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong. Proporsi teoritik dalam 

penelitian ini adalah 

1. Faktor predisposisi yang merupakan pengetahuan, persepsi, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai berpengaruh terhadap pernikahan dini. 

2. Faktor pendukung  yang merupakan motivasi, teman sebaya, penghasilan 

serta pengalaman berpengaruh terhadap pernikahan dini. 

3. Faktor pendorong yang merupakan dukungan tokoh masyarakat, dukungan 

tokoh agama dan dukungan para pemangku kebijakan berpengaruh terhadap 

pernikahan dini. 
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian operasional, data dan metode 

analisis yang digunakan adalah kualitatif dimana penelitian ini bersifat induktif 

yang didalamnya peneliti menciptakan makna dari data-data lapangan yang 

dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan strategi fenomenologi yaitu 

srategi yang dimana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia 

tentang suatu fenomena tertentu.50 Pengumpulan data kualitatif dengan metode 

Indepth interview yang dilakukan pada remaja yang menikah dibawah usia 18 

tahun, wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur.50  

Gambar : Sumber diadaptasi dari Cresswell et al (2016)51 

 

Peneliti mengumpulkan informasi (wawancara) 

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada partisipan dan merekam catatan-

catatan lapangan 

Peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema dan kategori-kategori 

Peneliti mencari pola-pola umum, generalisasi-generalisasi atau teori-teor dari tema-tema atau 

kategori-kategori yang dibuat 

Peneliti mengemukakan generalisasi-generalisasi atau teori-teori dari literatur dan pengalaman-

pengalaman pribadinya 
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek penelitian yang dipilih adalah remaja 

yang menikah dibawah usia 18 tahun, guru dan bidan di Kecamatan Ciawi 

kabupaten Tasikmalaya yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia 

mengikuti penelitian dengan mengisi lembar persetujuan setelah 

penjelasan (PSP). 

3.2.2 Populasi 

Populasi target dalam penelitian ini adalah semua perempuan yang 

menikah dibawah usia 18 tahun, guru SMA/MA/SMK/Sederajat dan bidan 

di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.  

3.2.3 Sampel, cara pemilihan dan ukuran sampel 

Sampel dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah 

remaja yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun sesuai dengan 

dokumen laporan perkawinan perempuan dibawah usia 18 tahun yang 

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Sampel dalam penelitian kualitiatif adalah dengan menggunakan 

cara theoritical sampling yaitu pemilihan sampel yang dinilai dapat 

memberikan informasi secara akurat sesuai dengan tujuan penelitian.52 
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Jumlah sampel dikatakan cukup ketika koding dan kategori yang dipeoleh 

sudah jenuh maka subjek selesai. 

Responden dalam penelitian ini diambil secara theoritical sampling 

yaitu dengan memilih subjek penelitian yang memahami permasalahan 

penelitian dari berbagai perspektif. Teknik yang dipilih adalah orang yang 

benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan permasalahan 

penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 14 orang 

daiantaranya remaja yang menikah dibawah usia 18 tahun berjumlah 4 

orang remaja yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, 5 orang pada 

guru SMA/MA/SMK/Sederajat dan 5 orang bidan di Wilayah Kecamatan 

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

3.2.4 Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

1) Kriteria Inklusi Remaja 

(1) Perempuan yang menikah dibawah atau sama dengan 18 tahun. 

(2) Bersedia menjadi responden 

(3) Memiliki alamat pada dokumen data perkawinan yang tetap (tidak 

berpindah tempat) 

2) Kriteria Inklusi Guru 

(1) Guru yang mengajar di wilayah kecamatan ciawi  

(2) Bersedia menjadi responden 

3) Kriteria Inklusi Bidan 

(1) Bidan yang bekera di wilayah puskesma ciawi 

(2) Bersedia menjadi responden 
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4) Kriteria Eksklusi 

(1) Tidak dapat memberikan informasi serta berhalangan hadir pada 

saat penelitian (tidak ada ditempat setelah 2 kali dikunjungi) 

3.2.5 Definisi Operasional 

variabel definisi operasional cara ukur 

pernikahan dini pernikahan pada remaja dibawah usia 18 tahun pedoman 

wawancara 

faktor 

predisposisi 

faktor predisposisi merupakan faktor yang melatarbelakangi perilaku 

seseorang diantaranya pengetahuan, persepsi, kepercayaan, 

keyakinan dan nilai-nilai  

pedoman 

wawancara 

faktor 

pendukung 

faktor yang mendukung perilaku seseorang diantaranya motivasi, 

teman sebaya, penghasilan serta pengalaman.  

pedoman 

wawancara 

faktor pendorong faktor yang mendorong perilaku seseorang diantaranya dukungan 

masyarakat, dukungan tokoh agama serta dukungan para pemangku 

kebijakan. 

pedoman 

wawancra 

 

3.2.6 Cara kerja dan teknik pengumpulan data 

3.2.6.1 Cara Kerja 

1) Persiapan  

Pada tahap persiapan ini peneliti mengirimkan surat permohonan ijin dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Program Studi Magister 

Kebidanan pada unit yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini 

peneliti aka meminta ijin penelitian ke Kantor Urusan Agama, Puskesmas, 

dan SMA/MA/SMK/Sederajat di Wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten 

Tasikmalaya. 

2) Langkah penelitian 

Pengumpulan data diawali dengan pemilihan responden secara purposive. 

Penentuan responden dilakukan dengan menanyakan serta melihat data 
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yang sudah ada di KUA terkait dengan remaja yang menikah dibawah usia 

18 tahun. Peneliti menemui masing-masing personal dan menjelaskan 

rencana penelitian kepada calon responden, jika calon responden 

menyetujui, maka dipersilahkan untuk menandatangani lembar persetujuan 

(PSP) selanjutnya mengatur jadwal wawancara. Penelitian ini dimulai 

dengan studi pendahuluan dilanjutkan dengan melaksanakan analisis 

situasi dan pengumpulan data informasi menggunakan metode wawancara. 

Proses wawancara dimulai dari remaja yang menikah dibawah usia 18 

tahun kemudian dilanjutkan triangulasi dengan metode Focus Group 

Discussion (FGD) yang dilakukan kepada guru dan bidan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstuktur. 

Data penelitian wawancara disimpan dalam bentuk rekaman sehingga 

dapat diputar kembali saat pengolahan data. Pada saat wawancara peneliti 

juga membuat catatan lapangan dan koding secara cepat guna menentukan 

saturasi data. Data jenuh terjadi apabila hasil wawancara menghasilkan 

koding yang sama. Peneliti selanjutnya melakukan transkripsi pada hasil 

wawancara dan FGD. Melakukan transkripsi adalah proses 

menterjemahkan hasil rekaman wawancara menjadi suatu bentuk tulisan 

atau script yang akan dianalisis setelah itu dilakukan reduksi. 

Melakukan reduksi adalah memilah, mebuang pertanyaan yang tidak 

terkait dengan topik penelitian atau penyederhanaan. Koding atau 

melakukan pengkodean merupakan proses menginterpretasikan data 

berupa istilah atau koding berbentuk frase. Penentuan kategorisasi adalah 
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hal yang dilakukan setelah ditetapkannya koding. Koding-koding sejenis 

dikelompokan menjadi suatu kategori yang selanjutnya membentuk suatu 

tema. 

3.2.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara dan diskusi kelompok. Jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara indepth interview dan FGD. Wawancara mendalam 

dilakukan pada remaja yang menikah dibawah usia 18 tahun, FGD 

dilakukan pada guru dan bidan.  

3.2.7 Jenis dan Instrumen Pengumpulan Data 

1) Jenis dan sumber data 

Pada tahap kualitatif digunakan dengan metode Indepth interview, yaitu 

suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitiatif dimana 

mewawancarai partisipan secara face to face. Indepth interview bertujuan 

untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan pandangan peserta 

terhadap sesuatu tidak berusaha mencari konsensus atau mengambil 

keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Oleh karena itu 

dalam wawancara ini digunakan pertanyaan terbuka (open ended) yang 

kemungkinan peserta akan memberikan jawaban disertai dengan 

penjeasan-penjelasan. Jumlah peserta dalam penelitian ini dikatakan 

cukup, jika koding dan kategori yang diperoleh sudah jenuh.  

2) Instrumen pengumpulan data 
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Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, dengan 

pertanyaan terbuka. Pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui 

wawancara (indepth interview) kepada sampel penelitian untuk menggali 

informasi menganai bagaimana penyebab pernikahan pada usia dibawah 

18 tahun. Seluruh proses wawancara direkam dengan menggunakan voice 

rcorder yang kemudian ditulis menjadi transkripsi. Pengumpulan data dan 

wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri. 

3.2.8 Rancagan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menyusun dan mencari 

secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan-catatan dan hasil 

pengamatan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil 

kualitatif bedasarkan hasil pengumpulan data kuantitatif. Langkah-langkah 

dalam analisis data meliputi: 

(1) Transkripsi data 

Transkripsi data dilakukan dengan merubah rekaman hasil wawancara 

dlam format suara ke bentuk tulisan sebagaimana hasil wawancara 

(2) Reduksi  

Hasil transkripsi dicermati dan disederhanakan dengan memilah data 

yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Penetapan nomor baris 

dilakukan pada tahap ini untuk memudahkan pelacakan data dan 

referensi silang 

(3) Koding dan kategorisasi 
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Hasil transkripsi diberi koding sesuai dengan materi atau informasi 

yang terkandung dari hasil reduksi. Koding dimaksudakan untuk 

memudahkan pengelompokan materi/informasi yang belum memiliki 

pola. Informasi yang masih acak ini kemudian dikelompokan menjadi 

kode-kode spesifik yang memiliki makna yang disebut kategorisasi. 

(4) Tema 

Tema merupakan ekpresi konseptual yang terkait dengan pertanyaan 

penelitian. Tema diperoleh dari hasil pengelompokan kategori dengan 

makna yang kurang lebih sama, beserta hubungannya sehingga 

menjadi konsep. 

(5) Penyajian data 

Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan dan menyusun hasil 

penelitian sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk 

memahami informasi yang telah diperoleh. Data disajikan dalam 

bentuk narasi, tabel dan gambar. 

3.2.9 Keabsahan Data 

Data pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan menjaga trustworthiness melalui empat cara yang 

meliputi uji krediabilitas, trasnferability, dependability, dan 

confirmability. Dalam penelitian dilakukan dengan mengadopsi kriteria 

yang disarankan oleh Guba sebagai berikut: 

(1) Uji Kredibilitas  
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Berkenaan dengan keakuratan data yang diperoleh dengan data yang 

sesungguhnya dilapangan. Krediabilitas penelitian dipertahankan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menggunakan panduan wawanacraa terstruktur setiap kali melakukan 

wawancara 

b. Purposive sampling pada subyek responden sebagai triangulasi sumber 

diharapkan dapat mengurangi bias dalam pemilihan subyek penelitian 

dan memenuhi informasi yang dibutuhkan. 

c. Triangulasi metode penelitian  dari triangulasi sumber data yang cukup 

bervariasi mulai dari remaja, tokoh agama dan tokoh masyarakat di 

kecamatan ciawi kabupaten tasikmalaya. 

d. Melakukan debriefing secara berkala dengan pembimbing untuk 

menilai perspektif yang dimiliki.  

(2) Transferabilitas  

Jelas sehingga pembaca memahami situasi dan konteks  penelitian. 

Informasi yang dimaksud adalah organisasi yang terlibat dalam penelitian, 

kriteria inklusi dan eksklusi subjek penelitian, jumlah sebyek penelitian, 

metode pengumpulan data, jumlah dan durasi pengumulan data serta 

periode pengumpulan data. 

(3) Dependabilitas 

Merujuk pada kesamaan hasil yang diperoleh apabila penelitian dilakukan 

dengan konteks, metode dan subyek penelitian yang sama. Hal-hal yang 

dilaporkan dalam penelitian untuk mendukung dependabilitas yaitu 
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bagaimana rancangan penelitian dan eksekusinya di lapangan detail 

operasional pengumpulan data. 

 

(4) Konfirmabilitas 

Untuk menegakkan bahwa hasil penelitian merupakan hasil temuan di 

lapangan dan ide yang berasal dari subyek penelitian dan bukan 

merupakan keinginan peneliti. Konfirmabilitas dipertahankan dengan 

menggunakan triangulasi seperti yang diuraikan sebelumnya, menuliskan 

asumsi-asumsi yang digunakan, menuliskan paradigma penelitian yang 

naturalistik. 

3.3 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

Waktu yang direncanakan pada bulan November 2018.  

3.4 Alur Penelitian 

1. Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik 

peneltian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung dan surat ijin 

penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung yang 

kemudian dilanjutkan ke Lembaga Peneltian dan pengembangan Kabupaten 

Tasikmalaya. Setelah mendapat izin tersebut, dilanjutkan untuk penelitian ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, ijin penelitian tersebut kemudian 

diserahkan kepada Kepala KUA Kecmatan Ciawi. 

2. Melakukan pengumpulan data dengan proses wawancara dengan sejumlah 

responden, yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. 
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3. Melakukan analisis data kualitatif 

4. Penyusunan hasil dan pembahasan. 

Proses penelitian yang dilakukan dapat digambarkan dengan bentuk alur 

penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

3.5 Aspek etik penelitian 

Peneliti memperoleh data dengan dua tahap penelitian, data diperoleh dengan 

melakukan menggunakan questioner maupun secara indept interview kepada 

responden dan pihak terkait sehingga peneliti harus memperhatikan aspek etik 

penelitian yaitu: 

1) Respect for person 

Memberikan penjelasan atau informasi secara lisan maupun  tertulis kepada 

informan/partisan secara lengkap dan menggunakan bahasa yang mudah 

Permohonan izin penelitian pada intansi terkait 

Pengumpulan data kulaitif (indepth interview) 

Informed consent 

Data mentah (transkripsi, data lapangan, gambar dan sebagainya 

Mengolah dan mempersiapkan data utuk dianalisis 

Membaca keseluruhan data 

 
Mengkoding data 

 

Menggabungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi 

Menginterpretasi tema – tema/ deskripsi-deskripsi 
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dimengerti. Informasi yang diberikan meliputi tujuan, prosedur penelitian, 

manfaat penelitian, resiko, ketidaknyamanan, kerahasiaan dan serta hak dan 

kewajiban partisipan, selain itu penelitian ini juga tidak akan mempengaruhi 

status partisipan. Setelah mendapatkan penjelasan, partisipan berhak 

menentukan untuk ikut atau tidak dalam penelitian, tidak ada intimidas, 

paksaan, dan bujukan. Apabila partisipan setuju untuk kut serta dalam 

penelitian, maka selanjutnya partisipan diminta untuk mengisi dan 

menandatangani lembar persetujuan (informed consent), dan apabila pada 

saat proses wawancara partisipan merasa tidak nyaman maka partisipan boleh 

mengundurkan diri. Penulisan nama partisipan menggunakan inisial untuk 

menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh partisipan. Data dan 

informasi yang diberikan oleh partisipan hanya digunakan untuk penelitian 

dan hanya dapat diakses oleh peneliti, pembimbing, penguji dan komisi etik. 

2) Beneficience/ non maleficence 

Peneliti lebih mengutamakan dan memaksimalkan keuntungan dan manfaat 

dari penelitian ini. Bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan program 

pendewasaan usia perkawinan yang dapat berdapampak pada kematian ibu 

dan kematian bayi. Bagi keluarga dapat menjadi informasi dan tambahan 

pengetahuan untuk tidak melanjutkan atau mencegah dalam pernikahan dini.  

3) Justice 

Peneliti memperhatikan aspek keadilan bagi partisipan atau subjek penelitian. 

Setiap partisipan yang masuk dalam kriteria inklusi mempunyai kesempatan 
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yang sama untuk menjadi subjek penelitian, diberikan perlakukan yang sama 

sesuai dengan etika dan hak-hak subjek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Hasil penelitian ini menyajikan paparan tentang analisis penyebab 

pernikahan dini dibawah usia 18 tahun pada remaja. Penelitian ini merupakan 

penelitian operasional, data dan metode ananlisis yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat interpretivism dan dilaksanakan di 

Wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan dan 

pengolahan data dilakukan mengikuti taraf kejenuhan, dimulai pada bulan 

November – Desember tahun 2018. 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (in depth 

interview) terhadap responden yang terlibat langsung dalam pernikahan dibawah 

usia 18 tahun. Wawancara mendalam dilakukan pada 4 wanita yang menikah 

dibawah usia 18 tahun, sedangkan responden triangulasi yaitu kepada Guru dan 

Bidan di Wilayah Kecamatan Ciawi. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok diperoleh 

transkripsi atau alih bentuk dari rekaman audio menjadi rekaman tertulis. 

Transkripsi diolah melalui tahapan reduksi, koding dan kategorisasi hingga 

terbentuk tema. Hasil reduksi dari proses transkrip menghasilkan koding dalam 

bentuk frase, selanjutnya koding sejenis dikelompokan dan menghasilkan  

kategori. Kategri yang berhubungan dikelompokan menjadi tema yang sesuai. 
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Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil 

transkripsi yang selanjutnya didapatkan beberapa tema faktor penyebab 

pernikahan dibawah usia 18 tahun yang ditemukan di Kecamatan Ciawi 

diantaranya sikap remaja, dorongan biologis, aktualisasi diri remaja, pergaulan 

yang menyimpang, peran orangtua, sikap orangtua, peran sekolah serta peran 

tenaga ksesahatan. 

Rendahnya pengawasan orangtua merupakan peran orangtua dengan pola 

asuh yang sedikit punya waktu untuk anak dan pola asuh yang memberikan 

kebebasan yang tinggi untuk menjadi alasan mengapa remaja menikah dibawah 

usia 18 tahun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para 

responden remaja yang menikah dibawah usia 18 tahun, tiga diantaranya mengaku 

menikah karena hamil diluar pernikahan, sedangkan satu lagi tidak terjadi 

kehamilan diluar nikah namun mempunyai riwayat semasa remajanya sering 

mengkonsumsi narkoba. 

Sikap orangtua yang terlalu memberikan kebebasan kepada anak dapat 

berdampak juga pada pergaulan yang menyimpang. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Predisposing Factors 

Dari hasil penelitian yang ditemukan dalam faktor predisposisi ini, adanya 

sikap remaja begntung pada pendidikan dan pengetahuan yang rendah, media 

serta hubungan sosial menjadi faktor terjadinya pernikahan dini dengan didukung 

masih kuatnya persepsi dari remaja itu sendiri yang menyatakan  
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“urang kan lulusan SD. Mun dituluykeun mah hoream, pan ceuk si bapak 

ge lamun ek sakola sing bener, sok ek disakolakeun, ngan lamun teu bener 

moal di sakolakeun, cicing we di imah. Nya mending cicing we di imah, 

jang naon sakola luhur oge ari balik deui ka dapur deui mah. Awewe mah 

moal jauh ti gegeroh katel hideung, nyeuseh jeung ngepel” (Responden 4) 

Selain pendidikan yang rendah, pengetahuan yang dikuatkan dengan 

persepsi remaja itu sendiri, media elektronik juga dapat mempengaruhi sikap 

remaja yang dapat menimbulkan keputusan untuk menikah dibawah usia 18 

tahun. 

faktor gadged sekarang yang bisa merusak. Bahkan sangat merusak. 

Bahaya sekali ini. (Triangulasi Guru R2) 

iya sangat, sangat bahaya sekali ini gedget, da ari baheula mah nya sok 

saha wae ge ningali film BF atau video porno teh pasti moal bisa 

susulumputan angger we kapanggih kan nya.  Lamun ayeuna mah baroga 

gadget tea, jadi cicing dikamar sorangan ge bisa, bisa susulumputan oge 

bisa. (Triangulasi Guru R1) 

Hubungan sosial yang terjalin antara remaja dan lingkungannya juga dapat 

menjadikan faktor yang berpengaruh terhadap sikap remaja yang mengambil 

keputusan untuk menikah dibawah usia 18 tahun. 

yeuh mun hayang apal mah, di dieu mah kampung keneh, kawin buru-buru 

(responden 4) 
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4.1.3 Hasil Penelitian Enabling Factors 

Faktor pemungkin atau enabling factors merupakan faktor yang terjadi 

karena adanya dari lingkungan dan juga temannya menjadikannya juga melakukan 

pernikahan dibawah usia 18 tahun. Selain itu, penghasilan dari orangtua maupun 

remaja itu sendiri dapat meningkatkan kejadian pernikahan dibawah usia 18 

tahun, hal ini karena keinginan untuk meningkatkan tinggat sosial dan ekonomi 

akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dari orangtua remaja tersebut untuk bergaul 

lebih bebas dengan orang sekitarnya. Pergaulan terjadi karena menginginkan 

adanya pengakuan sosial yang tinggi menjadikan para remaja mencari cara agar 

semua itu dapat terjadi. Seperti halnya dalam wawancara dikatakan oleh 

responden sebagai berikut: 

“baheula mah nu puguh mah atoh boga kabogoh teh, mana kan motorna 

teh ninja geuning anu lamun dibonceng diuk teh langsung nangkeup nya. Ah 

emanglah urang mah lamun bobogohan jeung si eta mah moal era, dahar nya 

pasti dibayaran, ulin pasti bisa ulin wae, motor atuh alus. Kan jadi bangga nya 

baheula mah boga kabogoh kitu.” (Responden 2) 

Sama halnya dengan responden ketiga, hal ini memang didukung karena 

keuangan serta pengahsilan oragtua yang merasa bahwa remaja ini tidak 

mencukupi kebutuhannya. 

“yeuh jeung salaki urang baheula mah moal aya ngaranna kurang beas, 

duit diberean wae, pan basa bobgohan ge urang kur manggung keneh sok mere 

sare di hotel, ongkoh mere duit oge” (Responden 3)  
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“Sok bayangkeun nya, duit ditransfer teh tujuh ratus rebu paling leutik, 

seringna mah sajuta tiap minggu eta teh. Sok di kampung didieu, ek saha nu bisa 

kitu.” (Responden 3) 

Teman sebaya juga berpengaruh terhadap pernikahan diabwah usia 18 

tahun, hal ini menjadikan pribadi seoarang remaja menginginkan kebebasan 

dengan melakukan banyak hal. Diantaranya pergaulan bebas yang terjerumus 

pada narkoba dan minuman keras. 

“Lamun baheula mah nginum teh lain sabotol dua botol atuh bisa beak 

sapeuting teh loba we moal kaitung, ari ngan sabotol mah moal ge mabok, geus 

we karasa jiga nginum cai herang. tah basa urang jaman ngobat mah urang poho 

euy timana boga nu kitu, ngan basa keur baheula urang keur bangor mah loba nu 

nawaran, terus kan babturan anu loba nu nyaba ti kota lamun kumpul sok mawa 

nu kitu oge. Jadi bisa meunang we timana. Da baheula mah babaturan urang 

loba.” (Responden 4) 

 

4.1.4 Hasil Penelitian Reinforcing Factors 

Hasil dari faktor penguat yang berkaitan dengan kebijakan peran para 

pemangku kebiakan, ternyata di Kecamatan Ciawi hanya ada program 

Pendewasaan Usia Perkawinan, bagi para remaja yang masih duduk di bangku 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mendapatkan informasi 

mengenai kesehatan reproduksi setiap bulannya. Namun hal ini, masih ada banyak 

hal yang tidak dijelaskan secara rinci berhubungan dengan permintaan para dewan 
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guru di sekolahnya meminta tidak ada kata-kata maupun gambar yang terlalu 

vulgar ataupun tidak mengandung gambar yang mengandung unsur pornografi.  

Penyuluhan yang diberikan baru saja dilakukan pada para remajanya 

tengah dan akhir, tetapi belum sampai pada remaja awal yakni di usia 10-12 tahun 

di sekolah dasar, selain itu juga penyuluhan belum dilaksnakan pada orangtua dari 

remaja, sehingga jika hasil penelitian yang didapatkan faktor utama dari 

pernikahan dini merupakan rendahnya pengawasan orangtua, hal ini belum 

sampai pada adanya kebijakan di daerah setempat. 

Seperti halnya dalam wawancara yang dilakukan terhadap bidan yang 

mengatakan bahwa: 

“teu acan aya neng pami kedah penyuluhan ka orangtua mah, masih 

sebatas penyuluhan anak remaja di sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengh atas mengenai kesehatan reproduksi” (triangulasi pada bidan) 

“Dan yang paling mendasar adalah pendidikan dimana pendidikan itu 

melingkup agama dan pendidikan umum” (triangulasi pada guru) 

“ada sekolah yang anaknya sudah kelas 3, kemudian sudah dekaaaat 

sama pacarnya. Kemudian setelah itu anak tersebut ditanya, bagaimana. Karena 

hal seperti ini tidak bisa dibendung, solusinya adalah dipanggil kedua 

orangtuanya untuk ditikahkan tapi dengan syarat anaknya yang mau naik kelas 

tiga. Soalna kalau kelas satu  atau yang masih kelas dua, gimana nanti kalau 

hamil kan repot juga. Karena kelas tiga pertimbangannya hanya belajar delapan 

bulan saja. Makanya ketika kelas tiga langsung ditikahkan. Dan setelah 
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ditikahkan, dia masih punya hak unuk belajar samapi keluar” (triangulasi pada 

guru) 

Dari hasil ketiga faktor tersebut, banyak hal yang masih tersembunyi yang 

terkandung dalam wawancara tersebut. Menurut hasil pengamatan serta 

wawancara yang dilakukan, bahwasannya, faktor predisposisi serta faktor 

pemungkin yang terjadi dalam pernikahan dibawah usia 18 tahun ini, tidak luput 

dari pengawasan orangtua yang rendah, hal ini dimana adanya keadaan yang 

memaksa pekerjaannya untuk meninggalkan rumah sehingga anak remajanya pun 

kurang pengawsan dari orangtua. 

Hal ini diakui oleh para responden, dimana responden pertama dalam 

wawancaranya menjelaskan bahwa mengapa terjadi kehamilan sebelum nikah. 

“nya di rumah na jamal. Kadang ameng, kadang ngan saukur dibumi na 

wungkul. Tapi sih ari awal-awal mah teu waka nginep, ngan di bumi jamal teh 

dugi jam 10 wengi. Di bumi na sih teu aya sasaha jadi enak we bobogohan teh teu 

aya sasaha. Eh ketang aya ninina ngan geuning di pengker eta mah nganggo 

sekat deui rumah na teh. Jadi enak we dirumah na teh” (Responden 1)  

“ari bapa na mah nyaba, terus mamah na mah datang di warung anu 

caket pemandian cipanas geuning teh, aya warung di dinya, tah di dinya dagang 

na teh, jadi emang tara aya sasaha. Raka geus rumah tangga jadi jeung istrina. 

Mamah na mah sok bobo di warung na. Jadi tara uih ka bumi na. Jadi ah bebas 

we di bumi na teh” (Responden 1) 
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Meskipun agak sedikit berbeda dengan responden pertama, responden 

kedua juga mengalami hal yang sama dimana orangtua atupun walinya juga 

bekerja sehingga kurang pengawasannya terhadap anak remaja. 

“Kan abdi mh cicing di imah si aa. Lanceuk abdi. Jadi mun ulin teh 

mamah moal apal. Terus si aa na ge kan gawe di pabrik, aya sift na geuning pagi, 

sore malem, jadi mun rek ulin mah kudu neangan nu sift malem na si aa. Ari 

siang mah si aa moal nyarekan ulin nepi ka jam 8 atau am 10 peuting mah. Jadi 

kan bebas lah bobogohan teh” (Responden 2) 

Responden ketiga dan keempat juga mengalami hal sama dalam hal ini 

adanya pengawasan yang rendah dari orangtua ataupun wali dari para responden 

tersebut. 

“nya lamun di imah ge urang mah teu nanaon sih bobogohan ge, indung 

urang mah biasa we malah kadang sok kaluar imah mun kabogoh urang aya 

ngapel. Ngan basa mimiti manggung ngadangdut komo geus kaluar kota, bisa ka 

garut, ciamis, sukabumi, tah kabogoh urang nyampeurkeun sare di hotel” 

(Responden 3) 

“ih urang teh samemeh kawin apapanan disiksa heula ku si bapak. 

Kapanggih urang nginum jeung ngobat. Niat na mah terakhiran nya samemeh 

kawin, eh pek teh kapanggih ku si bapak. Langsung eta mah ku sendal kelom, 

apal kan sendal kelom? Dibabuk kana dada. Ceurik urang didinya meuni nyeri 

teh, jaba teuing sabaraha kali dibabuk na ge. Inget teh ete terakhiran urang ulin” 

(Responden 4) 
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4.2 Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di Wialayah Kecamatan Ciawi Kabupaten 

Tasikmalaya selama 6 minggu terhitung mulai tanggal 26 November 2018 hingga 

3 Januari 2019. Penelitian ini dilakukan terhadap 4 orang perempuan yang 

mengalami pernikahan dibawah usia 18 tahun dengan wawancara mendalam, 5 

orang terhadap guru dan 5 orang bidan dengan bentuk Focus Group Discussion.  

Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa hasil dari penelitian yang didapatkan 

diantaranya kurangnya pengawasan orangtua, pemenuhan keutuhan ekonomi, 

meningkatkan status sosial serta dorongan seksual remaja yang tinggi. Keempat 

hasil diatas merupakan hasil yang ikut serta dikaitkan dalam banyak hal, dimana 

sikap remaja, dorongan biologis, aktualisasi remaja, pergaulan menyimpang, 

peran orangtua, sikap orangtua peran sekolah serta peran tenaga kesehatan untuk 

remaja. 

Kepribadian remaja terbentuk karena adanya pengaruh, peniruan, 

pendidikan dan pola asuh yang dibentuk dalam sebuah keluarga. Para pelaku 

pergaulan bebas merupakan anak-anak yang orangtuanya membebaskan anaknya 

dengan pengawasan yang rendah menyebabkan banyak anak yang berperilaku 

menyimpang, karena salah satu faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan 

pelajar adalah orangtua.53 Terdapat empat macam gaya pengawasan anak. 

Diantaranya:54 

1. Authoritative Parenting (hangat dan tegas) 

Orang tua selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap mandiri dan 

mengerjakan segala  hal dengan  kemapuannya sendiri. Pengawasan ini 
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akan menumbuhkan sikap yang memicu untuk meningkatkan rasa percaya 

diri, dan tanggung jawab sosial. Penmgawasan ini membuat sang anak 

memiliki kematangan sosial dan  moral, lincah bersosial, adaptif, kreatif, 

tekun belajar di sekolah, serta mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

2. Authoritarian  Parenting (kurang mau  menerima kemauan anak) 

Pengawasan ini menerapkan hukuman kepada sang anak jika anak tersebut 

melakukan kesalahan dan orang tua juga kurang mau menerima kemauan 

sang anak. Hal ini berakibat anak melakukan hal yang dapat membuat 

mereka memberontak pada saat usia mulai menginjak remaja, membuat 

sang anak ketergantungan  pada orang tua, susah untuk aktif dalam 

masyarakat, sulit untuk bersosialisasi aktif, mereka kurang percaya diri, 

frustasi, tidak berani menghadapi masalah yang ada, dan mereka suka 

mengucilkan diri. 

3. Neglect  Parenting  (sedikit waktu untuk anak) 

Pola asuh ini merupakan pola asuh yang membuat sang anak menjadi 

berkemampuan rendah dalam mengontrol emosi dan prestasi di sekolah 

juga buruk. Pola asuh ini juga membuat anak menjadi kurang bertanggung 

jawab mudah dihasut. Hal ini karena pola asuh ini terjadi karena orang tua 

kurang memiliki waktu dengan sang anak dan lebih mementingkan hal lain 

daripada anak. 

4. Indulgent  Parenting (memberikan  kebebasan tinggi pada anak) 

Pola asuh ini orang tua kurang menanamkan sikap disiplin kepada sang 

anak, anak bebas memilih sesuai kemamuan anak dan pengawasan ini 
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membuat anak bertindak sesuai dengan apa  yang  mereka mau dan orang 

tua hanya membiarkannya tanpa memarahi dan memberi hukuman. Pola 

ini akan membuat anak suka menentang, tidak patuh jika disuruh tidak 

sesuai kehendak anak tersebut, hilangnya rasa tenggang rasa, dan kurang 

bertoleransi dalam bersosialisasi dimasyarakat. Anak akan suka meminta 

dan membuat mereka selalu manja dan sulit untuk berprestasi di 

sekolahnya. 

Orangtua yang memiliki pola asuh yang mempunyai sedikit waktu dengan 

anaknya membuat sang anak menjadi berkemampuan rendah dalam mengontrol 

emosi dan prestasi di sekolah juga buruk. Pola asuh ini juga membuat anak 

menjadi kurang bertanggung jawab mudah dihasut. Hal ini karena pola asuh ini 

terjadi karena orang tua kurang memiliki waktu dengan sang anak dan lebih 

mementingkan hal lain daripada anak.53 sedangkan orangtua yang memiliki pola 

asuh yang membiarkan anaknya serta membebaskan anaknya kurang 

menanamkan sikap disiplin kepada sang anak, anak bebas memilih sesuai 

kemamuan anak pengawasan ini membuat anak bertindak sesuai dengan apaa 

yang mereka mau dan orang tua hanya membiarkannya tanpa memarahi dan 

memberi hukuman. Pola ini akan membuat anak suka menentang, tidak patuh jika 

disuruh tidak sesuai kehendak anak tersebut, hilangnya rasa tenggang rasa, dan 

kurang bertoleransi dalam bersosialisasi dimasyarakat. Anak akan suka meminta 

dan membuat mereka selalu manja dan sulit untuk berprestasi di sekolahnya.53 

Kontrol diri memiliki keterkaitan dengan perilaku seksual remaja. 

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri pada 
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remaja berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan (menekan) perilaku 

seksualnya. Perilaku seksual remaja dapat ditekan apabila terdapat kemampuan 

kontrol diri yang positif, sehingga remaja dapat menahan dan mengendalikan 

dorongan-dorongan seksual dari dalam dirinya seperti mengalihkan pikiranpikiran 

dari hal-hal negatif yang dapat mendorong perilaku atau gairah seksualnya. 

Dengan kontrol diri yang positif, remaja yang sedang menjalin hubungan pacaran 

akan lebih mampu mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal negatif dalam 

berpacaran seperti bersentuhan, berciuman, bercumbu, dan berhubungan seksual. 

Remaja juga dapat membuat keputusan yang positif dalam memperlakukan 

pasangannya. 55 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual bukan hanya kontrol 

diri akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti konsep diri, 

kepribadian, nilai-nilai budaya yang melekat pada individu. Pada faktanya, yang 

mempengaruhi perilaku seksual sangat beragam mulai dari faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal seperti kepribadian dan konsep diri. Konsep diri 

seseorang yang agamis lebih bisa untuk mengontrol perilaku seksualnya. Selain 

itu faktor eksternal seperti nilai-nilai ataupun norma yang melekat pada diri 

individu. Seseorang yang tinggal di lingkungan keluarga yang memiliki 

pengetahuan agama yang lebih cenderung akan mampu untuk mengontrol 

perilaku seksual yang tidak sewajarnya terjadi.55  
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4.2.1 Pembahasan Predisposing Factors 

Faktor predisposisi dalam penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan 

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan hasil bahwa sikap remaja dan 

dorongan biologis remaja yang tinggi dipengaruhi karena pendidikan dan 

pengetahuan yang rendah, media elektronik serta hubungan sosial pada remaja. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa remaja yang menikah dibawah usia 

18 tahun dikarenakan putus sekolah baik itu hanya sampai sekolah dasar dan 

paling tinggi samapi sekolah menengah pertama. 

Hasil penelitian ini didukung oleh adanya penelitian yang serupa di 

Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Kusumawati bahwasannya pendidikan yang 

rendah memberikan peluang lebih tinggi untuk menikah di usia yang muda.51 

begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mambaya di Toraja bahwa 

hasil dari penelitiannya menunjukan remaja yang memiliki pendidikan yang 

rendah lebih berpeluang melakukan pernikahan dini yaitu ada sekitar 91,4% 

memiliki pendidikan yang rendah dan menikah dibawah usia 18 tahun.56 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa menurut salah 

seorang pendapat responden, pendidikan perempuan itu tidak harus tinggi, dimana 

pada akhirnya akan beralih profesi juga menjadi ibu rumah tangga, sehingga 

menurutnya bahwa pendidikan tinggi tidak akan merubah profesinya yang mutlak 

menjadi ibu rumah tangga.  

Sembilan belas dari 20 peserta yang setuju untuk berpartisipasi menikah 

antara 11-17 tahun. Sebagian besar responden tidak berpendidikan, miskin dan 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mayoritas peserta tidak mengetahui hasil 
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kesehatan negatif dari pernikahan anak. Mereka tampak puas dengan keputusan 

orang tua mereka menikahi mereka sebelum 18 tahun, dan bahkan mengutuk 

pelarangan pernikahan anak di Pakistan. Pengaruh kuat budaya dan persepsi 

masyarakat, beragam interpretasi agama, dan melindungi kehormatan keluarga 

adalah beberapa alasan yang diriwayatkan oleh para peserta, yang tampaknya 

berperan dalam kelanjutan praktik pernikahan anak di Pakistan.57 

Mayoritas peserta (13 dari 19) tidak menyadari hasil kesehatan negatif dari 

pernikahan anak. Namun, lebih dari seperempat peserta (5 dari 19) percaya bahwa 

hasil negatif dari perkawinan anak tidak hanya terbatas pada alasan medis tetapi 

juga mempengaruhi hubungan sosial secara negatif. Partisipan ini (5 dari 19) juga 

melaporkan sejumlah masalah kesehatan, yang meliputi nyeri yang sering, siklus 

haid yang terganggu, aborsi, kesulitan dalam kelahiran anak dan kelemahan fisik. 

Para wanita menceritakan bahwa mereka menderita lebih banyak masalah 

kesehatan daripada mereka yang berada di lingkaran sosial mereka yang menikah 

setelah usia dua puluh. Terlepas dari masalah kesehatan ini, para peserta tidak 

mengetahui hasil kesehatan negatif dari pernikahan anak dan apakah masalah 

kesehatan ini mungkin disebabkan oleh pernikahan dini mereka. Para peserta 

merasa bahwa mereka belum cukup dewasa untuk menangani masalah kesehatan 

anak dan kelahiran anak yang sulit. Para wanita juga merasa bersalah bahwa 

mereka tidak mampu menangani kewajiban adat kehidupan pernikahan dalam 

keluarga dan menghadapi stigma sosial.  57 

Lebih dari setengah dari peserta (10 dari 19) menceritakan bahwa mereka 

akan menikahi anak perempuan mereka sebelum usia 18 tahun tergantung pada 
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ketersediaan proposal pernikahan yang baik. Selain itu, para peserta memberikan 

pembenaran agama yang mendukung sudut pandang mereka. Mereka percaya 

bahwa menurut ajaran Islam itu adalah tugas orang tua untuk menikahi putri 

mereka segera setelah mereka mencapai pubertas. Para peserta menyebutkan 

keberhasilan yang lebih besar dan penyesuaian yang lebih baik dengan anggota 

keluarga besar jika wanita menikah sebelum usia 18 tahun. 57 

Sejumlah faktor sosial memengaruhi remaja terhadap pernikahan dini, 

meskipun fakta bahwa remaja sadar akan konsekuensi kesehatan ibu dan anak. 

status perkawinan saat ini, masa sekolah, status kerja dan orang tua keputusan 

perkawinan adalah prediktor penting pernikahan dini. Studi ini menyimpulkan 

bahwa pendidikan wanita akan menjadi penentu penting pernikahan remaja. Oleh 

karena itu, peluang dan ruang lingkup pendidikan di luar menengah akan 

membantu membawa perubahan dalam sikap terhadap pernikahan dini. 58 

Secara ekologis, perilaku seksual manusia merupakan bagian dari perilaku 

reproduksi. Pada manusia, perilaku seksual dapat didefenisikan sebagai interaksi 

antara perilaku prokreatif dengan situasi fisik serta sosial yang melingkunginya. 

Perilaku seksual manusia bukan hanya cerminan rangsangan hormon semata, 

melainkan menggambarkan juga hasil saling pengaruh antara hormon dan pikiran 

(mind). Pikiran itu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan budaya. 

Sehingga meskipun dorongan birahi itu sendiri bersifat biologis, pola perilaku 

seksual seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tata nilai dan adat istiadat yang 

berbeda-beda sesuai dengan etnis, agama dan status sosial ekonominya. Semua itu 

kemudian akan menentukan peran seksual seseorang dalam masyarakat. 59 
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4.2.2 Pembahasan Enabling Factors 

Faktor pemungkin atau enabling factors dapat terjadi karena adanya 

tekanan ekonomi serta keinginan untuk meningkatkan status sosial 

dilingkungannya yang menjadikan aktualisasi dirinya meningkat. Pengaruh teman 

sebaya juga dapat terjadi mengingat hasil dari penenlitian tersebut bahwa 

keinginan meningkatkan status sosial terjadi karena pengaruh dari teman 

sebayanya. 

Menurut hasil penenlitian menunjukan bahwa ststus ekonomi keluarga 

mempunyai pengaruh terhadap pernikahan dibawah usia 18 tahun. Terdapat 

pengaruh secara signifikan antara status ekonomi keluarga dengan motif menikah 

dini pada remaja. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai probabilitas signifikan 

yang dihasilkan yakni sebesar 0.058. Berdasarkan kaidah keputusan analisis data 

statistik, jika nilai probabilitas penelitian lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas signifikan. Maka variabel independen menunjukkan pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, status ekonomi keluarga 

sebagai variabel independen terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif 

menikah dini sebagai variabel dependen. Jika dilihat dari koefisien regresi yang  

dihasilkan yakni sebesar – 4.030 menunjukkan bahwa setiap kenaikan status 

ekonomi keluarga maka akan menurunkan rata-rata motif menikah dini sebesar 

4.030 satu-satuan.60  

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Fauziah mengemukakan bahwa 51,8 

% responden berprilaku seksual berat, 6,45% telah melakukan hubungan seksual. 

Ditemukan ada hubungan antara jenis kelamin, pengetahuan kespro, pendidikan 
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orang tua, lingkungan tempat tinggal, teman sebaya, dan peran orang tua dengan 

perilaku seksual. Variabel paling dominan berhubungan dengan perilaku seksual 

remaja adalah Teman Sebaya.61 

Teman Sebaya negatif mempunyai peluang perilaku seksual berat sebesar 

27.34 kali dibandingkan dengan teman sebaya positif. Pengaruh negatif dari 

teman sebaya adalah gaya pergaulan bebas. Perilaku teman sebaya dalam 

kelompok menjadi acuan atau norma tingkah laku yang diharapkan dalam 

kelompok. Gaya berpacaran teman sebaya menjadi model atau acuan yang 

digunakan seseorang remaja dalam pacaran. Teman biasa melakukan ciuman 

dengan pacarnya, maka dibenarkan kalau dia juga berciuman. Remaja cenderung 

mengembangkan norma sendiri yang bertentangan dengan norma umum yang 

berlaku.61 

Remaja sangat terbuka terhadap kelompok teman sebaya. Mereka 

melakukan diskusi tentang roman, falsafah hidup, rekreasi, perhiasan, pakaian, 

sampai berjam-jam. Pengaruh teman sebaya menjadi suatu jalinan ikatan yang 

sangat kuat. Perilaku remaja banyak dipengaruhi oleh teman-teman dalam 

kelompoknya. Teman/sahabat sebaya adalah teman yang berada pada usia 

yang sama dan diantara mereka terjalin keakraban. Peranan teman/sahabat 

sebaya pada remaja sangat besar dalam kehidupan remaja sehari-hari.61  

Tekanan teman sebaya banyak terjadi dikalangan remaja, baik tekanan 

untuk putus sekolah, dorongan seksual, serta menikah di usia yang masih remaja. 

Keinginan remaja untuk berpacaran dipengaruhi oleh teman ajakan teman sebaya. 
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Begitu juga halnya dengan aktivitas  seksual yang seringkali dilakukan meskipun 

mereka belum memiliki ikatan yang sah sebagai suami dan istri.62 

Tekanan teman sebaya untuk menikah pada usia remaja ini juga berkaitan 

dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh teman sebaya sebelumnya yaitu 

berhenti bersekolah dan perilaku seksual pranikah. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, ketika remaja perempuan berhenti bersekolah dan memilih bekerja, 

maka mereka menganggap bahwa diri mereka sudah siap dan cukup umur untuk 

menikah. Mereka merasa sudah saatnya memasuki tahap kehidupan selanjutnya 

yaitu berkeluarga. Remaja perempuan kemudian mengambil keputusan untuk 

menikah karena mereka juga memperoleh penguatan dari lingkungannya seperti 

keluarga, kelompok teman sebaya dan masyarakat secara luas. Remaja perempuan 

melihat masyarakat menganggap menikah pada usia remaja adalah wajar, begitu 

juga halnya dengan in group-nya yaitu kelompok teman sebaya yang juga 

mengarahkan pada perilaku tersebut. Kondisi ini kemudian didorong oleh perilaku 

seksual pranikah. Bagi remaja perempuan yang telah memiliki pasangan 

(berpacaran) maka mereka dihadapkan dengan tekanan sosial lain dari masyarakat 

yang mendorong mereka untuk menikah. Sementara bagi remaja perempuan yang 

terlanjur hamil di luar ikatan pernikahan, maka menikah suatu hal yang harus 

segera dilakukan untuk menutupi aib.62 

Keluarga sebagai bagian dari sistem masyarakat yang lebih luas, terkait 

secara harmonis dan fungsional dengan unsur-unsur lain dalam sistem tersebut. 

Keluarga dalam perspektif ini dilihat sebagai satu kesatuan sosial dimana para 

anggotanya termasuk remaja merupakan bagian integral yang solid secara analitik. 
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Remaja akan merespons perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya 

dengan cepat karena rasa ingin tahu yang dimiliki.63 

Gejala perilaku seksual remaja merupakan cerminan dari terjadinya 

perubahan-perubahan penting dalam tatanan masyarakat dan kebudayaan. 

Hipotesa yang popular adalah merosotnya nilai-nilai budaya keluarga, atau 

semakin longgarnya ikatan dan kontrol keluarga luas muncul karena keluarga 

semakin cenderung menjadi keluarga inti.63 

Fungsi afektif adalah fungsi internal keluarga yang merupakan basis 

kekuatan keluarga dalam menciptakan hubungan saling asuh, keseimbangan saling 

menghargai, pertalian dan identifikasi, serta keterpisahan dan kepaduan 

(Friedman, 2010). Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa dari keempat 

komponen fungsi afektif keluarga di atas, yang paling memiliki peran penting 

dalam mencapai fungsi afektif keluarga yang adekuat adalah pertalian dan 

keterpaduan.64 

Salah satu penyebab kenakalan remaja adalah kritis identitas. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Schwartz, Mason, Pantin, & 

Szapocznik (2008), remaja yang mengalami kebingungan identitas memiliki skor 

yang meningkat dari waktu ke waktu, remaja ini adalah pengguna rokok, alkohol, 

dan perilaku seksual, remaja yang memiliki skor kebingungan identitas stabil dari 

waktu ke waktu kurang memungkinkan untuk memulai perilaku tersebut, dan 

remaja yang memiliki skor kebingungan identitas menurun dari waktu ke waktu, 

paling tidak mungkin untuk memulai perilaku tersebut.64 
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4.2.3 Pembahasan Reinforcing Factors 

Berdasarkan perkawinan yang terjadi di Indonesia maka dalam penelitian 

ini perkawinan dikelompokkan menjadi dua yaitu perkawinan usia muda dan 

perkawinan usia ideal. Perkawinan usia muda atau pernikahan dini dalam 

penelitian ini di ukur pada wanita pernah kawin (WPK) berumur 15-49 tahun 

yang terdapat pada data SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007 yang melakukan 

perkawinan sebelum memasuki usia 20 tahun, dan perkawinan usia ideal jika telah 

mencapai usia 20 tahun. 

Hasil pengolahan data SDKI menunjukkan bahwa secara umum wanita di 

Indonesia sebagian besar menikah pada usia muda yaitu terlihat pada SDKI 1997 

sebanyak 65,4 % wanita melakukan perkawinan usia dini, sedangkan pada hasil 

SDKI 2002-2003 sebanyak 60,9 % dan pada SDKI 2007 menurun menjadi 55,4 % 

wanita pernah kawin yang melakukan perkawinan usia dini. 

BKKBN mengeluarkan program yang telah dirintisya sejak lama yaitu 

Bina  Keluarga  Anak  dan  Remaja  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

keluarga  dalam bentuk  kelompok-kelompok  di mana orang  tua mendapatkan 

informasi meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan  

remaja  secara  baik  dan  terarah  dalam  rangka pembangunan  sumber  daya  

manusia  yang bermutu,  tangguh,  maju,  dan  mandiri  dengan dibantu  oleh  

beberapa  fisilitator/  motivator/ kader  yang  bekerja  secara  suka  rela.65 Program 

Bina Keluarga Remaja ini belum dilakukan di Kecamatan Ciawi sendiri. Program 

yang masih rutin dilakukan yaitu penyuluhan terhadap anak sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas.  



85 
 

 
 

Remaja menilai peran petugas kesehatan kurang (69,4%). Didapatkan 

hubungan peran petugas dengan kehamilan remaja. Informasi yang didapatkan 

dari petugas kesehatan dapat menekan kejadian pernikahan usia muda dan 

mencegah kehamilan usia muda. Empat hal potensial dalam mencegah kehamilan 

usia remaja adalah pendidikan seks, komunikasi dengan orangtua, penggunaan 

kontrasepsi, dan penerimaan layanan kesehatan reproduksi.63 

Peran petugas kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang 

terjadi pada kehamilan usia remaja. Petugas kesehatan selaku edukator berperan  

dalam bimbingan dan penyuluhan, pendidikan pada klien, keluarga, masyarakat 

dan tenaga kesehatan. 63 

Peran penyuluhan petugas kesehatan dilaksanakan dengan proses 

pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara petugas kesehatan kepada 

individu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Selaku motivator, petugas 

kesehatan berkewajiban untuk mendorong perilaku positif dalam kesehatan, 

dilaksanakan konsisten dan lebih berkembang. Untuk peran fasilitator, tenaga 

kesehatan harus mampu menjembatani dengan baik antara pemenuhan kebutuhan 

keamanan klien dan keluarga sehingga faktor risiko dalam tidak terpenuhinya 

kebutuhan keamanan dapat diatasi, kemudian membantu keluarga dalam 

menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatan. 63 
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

1) Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ciawi hanya terhadap empat 

responden dengan tiga kali pertemuan dengan masing-masing responden. 

Hal ini diharapkan mampu untuk menggali penyebab dari pengambilan 

keputusan untuk menikah dalam usia yang masih muda. Penelitian ini 

hanya dilakukan dengan kualitatif saja. Keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti tidak dilanjutkan dengan metode kuantitatif sehingga tidak 

didapatkan persentase dari hasil faktor-faktor yang didapatkan. 

2)  Responden yang didapat tidak mewakili keseluruhan desa atau kelurahan. 

Hanya mewakili tingkat pedesaan dan perkotaan. Dibutuhkan penenlitian 

yang lebih lanjut untuk melihat secara keseluruhan dari desa ke desa. 

Karena tentunya masih banyak faktor yang terkandung didalamnya yang 

belum teruangkap dari peneliti. 

3) Triangulasi responden tidak dilakukan pada orangtua. Hal ini dikarenakan 

biaya yang tidak mencukupi, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya 

melakukan triangulasi terhadap orangtua untuk melengkapi data yang 

didapatkan. 

4) Triangulasi dilakukan pada guru SMA/SMK sederajat merupakan 

triangulasi yang dilakukan peneliti, hal ini berkaitan dengan waktu yang 

tidak memadai dilakukan ke guru SD ataupun guru SMP. Peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu untuk melakukan triangulasi terhadap guru 

SD dan guru SMP dengan harapan dapat memecahkan akar masalah dari 

pernikahan dini tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian memperlihatkan adanya penyebab dari 

pernikahan dibawah usia 18 tahun diantaraya sikap remaja karena pengaruh media 

elektronik, pendidikan dan pengerahuan rendah serta hubungan sosial di 

lingkungannya, dorongan biologis dan aktualisasi diri akibat dari pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan peningkatan tingkat sosial. Pergaulan menyimpang akibat 

dari seks bebas, penggunakaan alkohol serta penggunaan narkoba juga 

menjadikan faktor penyebabnya. Pengawasan orangtua yang rendah dapat 

menyebabkan anak bebas sehingga pergaulan dapat tidak terkontrol, peran 

sekolah serta peran tenaga kesehatan juga daianggap mampu untuk menjadikan 

sikap remaja dapat menikah dibawah usia 18 tahun karena kurangnya pendidikan 

kesehatan serta pendidikan moral.  

 

5.2 Saran  

5.2.1 Saran Teoritis 

 Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode campuran, kualitiatif 

yang dilanjutkan dengan kunatitatif dalam cakupan lingkup yang besar serta 

menambahkan responden remaja terkait dengan pelaku pernikahan dini sehingga 

diharapkan mendapatkan hasil yang lebih luas. 
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5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi Responden 

Diharapkan pernikahan dibawah usia 18 tahun ini tidak terjadi kembali pada 

anaknya kelak, hal ini semoga menjadikan pengalaman untuk menjadi 

orangtua yang dapat banyak waktu serta memperhatikan penuh bagi anaknya 

terutama ketika menginjak usia remaja. 

2. Bagi Bidan 

Diharapkan mampu untuk memberikan edukasi kepada orangtua dari para 

remaja, bukan hanya remajanya saja yang diberikan edukasi mengenai 

kesehatan reproduksi tetapi juga terhadap orangtua dari para remaja tersebut. 

Selain itu juga, kesehatan reproduksi dapat diberikan pada usia anak 10 

Tahun dimana mulai menginjak masa remaja awal. Dikarenakan hasil dari 

penelitian ini, bahwa pernikahan dini terjadi juga pada remaja yang putus 

sekolah di tingkat sekolah dasar. 

3. Bagi Guru 

Tenaga pendidik dalam lingkup sekolah diharapkan mampu berkolaborasi 

dengan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan 

reproduksi bagi para remaja. Tenaga pendidik juga diharapkan mampu 

memberikan kegiatan yang dapat menciptakan kreasi, seni ataupun 

pengalaman positif lainnya untuk menghindari dari pergaulan bebas yang 

tidak diharapkan. 
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Lampiran 1 

Lembar PSP untuk responden 

 

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 

UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN  

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, mengerti, dan 

memahami tentang tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta telah 

diberi kesempatan untuk bertanya dan telah dijawab dengan memuaskan, juga  sewaktu-waktu 

dapat   mengundurkan diri dari keikut sertaannya, maka saya setuju/tidak setuju*) ikut dalam 

penelitian ini,  yang berjudul: 

 

“Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menikah Dibawah Usia 18 Tahun Di Kecamatan Ciawi 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018” 

 

Saya dengan sukarela memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini tanpa tekanan/paksaan siapapun. 

Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan dan formulir persetujuan yang telah saya 

tandatangani untuk arsip saya. 

Saya setuju:        

Ya/Tidak*)     

 

 Tgl.:  

 

Tanda tangan (bila tidak 

bisa dapat digunakan cap 

jempol) 

Nama Peserta:  

Usia: 

Alamat: 

  

Nama Peneliti: 

  

  

Nama Saksi: 

 

  

 

*) coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

 

mailto:etik.unpad@gmail.com
mailto:kep.unpad@gmail.com
mailto:kepk.fk.unpad@gmail.com


 

 

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama    : 

Umur    :   tahun 

Alamat lengkap  : 

No telepon/hp   : 

Setelah memperoleh penjelasan sepenuhnya, menyadari, mengerti dan memahami tentang 

tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta sewaktu-waktu dapat 

mengundurkan diri dari keikutsertaannya maka saya setuju/tidak setuju menjadi responden 

dalam penelitian yang berjudul: 

“Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menikah Dibawah Usia 18 Tahun di Kecamatan Ciawi 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018” 

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan seseungguhnya dan tanpa paksaan dari 

pihak manapun. 

 

 

Tasikmalaya,   2018  

Yang Menyatakan 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN 

 

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja dibawah usia 18 tahun di Kecamatan 

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

 

Pewawancara  : 

Hari/Tanggal : 

 

Pendahuluan  

1. Terimakasih atas kesediaan saudara di sela-sela kesibukan yang ada. 

2. Perkenalan (pewawancara memperkenalkan nama dan institusi serta meminta 

responden untuk menyebutkan nama) 

3. Penjelasan penelitian dilanjutkan dengan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai gambaran analisis terhadap fenomena pernikahan dini 

yang semakin tinggi di Indonesia. Angka kematian bayi tertinggi di Jawa Barat yaitu di 

Kabupaten Tasikmalaya dan 92% yang meninggal merupakan bayi yang dilahirkan dari ibu 

yang berusia kurang dari 18 tahun.  

Dalam penelitian ini, kami harapkan anda dapat mengemukakan pendapat secara bebas, 

karena tidak ada pendapat yang salah atau benar. Wawancara ini tidak bertujuan untuk 

menyusun kesepakatan. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan pendapat saudara serta 

hanya digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Apabila ada beberapa hal yang 

penting untuk kami ketahui, saudara dapat menambahkan bila perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identitas responden 

Nama   : 

Usia   : 

No telp  : 

Pendidikan  : 

Agama  : 

 

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN UTAMA 

1. Berapa usia Anda ketika menikah? 

2. Bagaimana mengenai pendidikan anda ketika menikah? 

3. bagaimana anda bisa memutuskan untuk menikah diusia muda? 

4. Bagaimana peran atau dukungan keluarga terhadap ketika ada memutuskan untuk 

menikah di usia yang masih muda? 

5. Bagaimana perasaan anda ketika menikah diusia yang masih muda? 

6. Apa keseulitan yang anda hadapi ketika sebelum menikah dan sesudah menikah? 

7. Usia berapa anda mempunyai anak? 

8. Bagaimana persaan anda ketika sudah memunyai anak? 

9. Apa kebahagiaan dan kesulitan ketika mempunyai anak? 

10. Apakah anda selalu saling bertukar peran dalam hal rumah tangga dengan pasangan anda? 

11. Bagaimana pandangan lingkungan yang anda rasakan ketika anda menikah diusia muda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

TRIANGULASI 

PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK PADA TENAGA PENDIDIK 

 

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja dibawah usia 18 tahun di Kecamatan 

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

 

Pewawancara  : 

Hari/Tanggal : 

 

Pendahuluan  

1. Terimakasih atas kesediaan saudara di sela-sela kesibukan yang ada. 

2. Perkenalan (pewawancara memperkenalkan nama dan institusi serta meminta 

responden untuk menyebutkan nama) 

3. Penjelasan penelitian dilanjutkan dengan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai gambaran analisis terhadap fenomena pernikahan dini 

yang semakin tinggi di Indonesia. Angka kematian bayi tertinggi di Jawa Barat yaitu di 

Kabupaten Tasikmalaya dan 92% yang meninggal merupakan bayi yang dilahirkan dari ibu 

yang berusia kurang dari 18 tahun.  

Dalam penelitian ini, kami harapkan anda dapat mengemukakan pendapat secara bebas, 

karena tidak ada pendapat yang salah atau benar. Wawancara ini tidak bertujuan untuk 

menyusun kesepakatan. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan pendapat saudara serta 

hanya digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Apabila ada beberapa hal yang 

penting untuk kami ketahui, saudara dapat menambahkan bila perlu. 

 

I. PERKENALAN DAN PENJELASAN 

A. PERKENALAN 

1. Meperkenalkan diri 

2. Perkenalan anggota FGD 

 

 

 



IDENTITAS RESPONDEN 

NO Nama Informan Umur Pendidikan Alamat TTD 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

3. Penjelasan mengenai Focus Group Discussion (FGD) 

4. Menjelaskan bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting sehingga 

diharapkan semua peserta berpartisipasi dan bebas menyampaikan pendapat. 

B. Menjelaskan tujuan FGD 

1. Tujuan dari FGD adalah untuk mendiskusikan tentang pernikahan dibawah usia 

18 tahun. 

2. Pertemuan ini tidak untuk memberikan ceramah, akan tetapi untuk 

mengumpulkan informasi dari suadara. Saya membutuhkan semua pendapat, 

gagasan, tanggapan, komentar, ide, maupun saran tentang fenomena pernikahan 

dini. 

3. Tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi ini, semua jawaban betul karena 

masing-masing peserta mempunnyai pendapat sendiri-sendiri. 

4. Dalam diskusi ini, semua tanggapan baik positif maupun negatif dapat diutarakan 

dan diterima. 

5. Perbedaan pendapat mungkin terjadi, saudara diperbolehkan untuk 

menyempaikan perbedaan pendapat atau pandangan tersebut. 



6. Pada prinsipnya saya belajar dari saudara, khususnya mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pandangan pernikahan dini. 

C. Prosedur 

1. Untuk mengutarakan pendapat atau gagasan semua peserta dipersilahkan 

menyampaikan satu persatu tanpa harus menunggu petunjuk dari saya. 

2. Saudara dipersilahkan untuk menambahkan pendapat dari suatu topik meskipun 

dalam diskusi kita sudah membahas ke topik yang lain. 

3. Nama saudara akan dirahasiakan dan hanya ditulis dengan inisial. Semua 

jawaban dan tanggapan peserta juga akan dirahasiakan dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

4. Dalam FGD ini, saya menggunakan bantuan MP3 untuk merekam semua 

pendapat saudara, karena untuk membantu dalam analisa data. 

 

PEDOMAN WAWANCARA PADA TENAGA PENDIDIK: 

1. Bagaimana pendidikan dari segi agama terhadap pernikahan dini? 

2. Bagaiamana pendidikan dari perspektif budaya sunda terhadap pernikahan dini? 

3. Apakah ada pendidikan khusus bagi remaja mengenai pernikahan dini? 

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dengan pernikahan dini? 

5. Bagaimana peran bapak/ibu terkait dengan pernikahan dini? 

6. Bagimana kesulitan bapak/ibu dalam memberikan pendidikan terhadap remaja terkait 

dengan perrilaku remaja diluar pembelajaran? 

7. Bagaimana proses pemecahan masalah terkait dengan kenakalan remaja? 

8. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap remaja sekarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

 

TRIANGULASI 

PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK PADA TENAGA KESEHATAN (BIDAN) 

 

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja dibawah usia 18 tahun di Kecamatan 

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

 

Pewawancara  : 

Hari/Tanggal : 

 

Pendahuluan  

1. Terimakasih atas kesediaan saudara di sela-sela kesibukan yang ada. 

2. Perkenalan (pewawancara memperkenalkan nama dan institusi serta meminta 

responden untuk menyebutkan nama) 

3. Penjelasan penelitian dilanjutkan dengan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai gambaran analisis terhadap fenomena pernikahan dini 

yang semakin tinggi di Indonesia. Angka kematian bayi tertinggi di Jawa Barat yaitu di 

Kabupaten Tasikmalaya dan 92% yang meninggal merupakan bayi yang dilahirkan dari ibu 

yang berusia kurang dari 18 tahun.  

Dalam penelitian ini, kami harapkan anda dapat mengemukakan pendapat secara bebas, 

karena tidak ada pendapat yang salah atau benar. Wawancara ini tidak bertujuan untuk 

menyusun kesepakatan. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan pendapat saudara serta 

hanya digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Apabila ada beberapa hal yang 

penting untuk kami ketahui, saudara dapat menambahkan bila perlu. 

 

II. PERKENALAN DAN PENJELASAN 

A. PERKENALAN 

1. Meperkenalkan diri 

2. Perkenalan anggota FGD 

 

 

 



IDENTITAS RESPONDEN 

NO Nama Informan Umur Pendidikan Alamat TTD 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

3. Penjelasan mengenai Focus Group Discussion (FGD) 

4. Menjelaskan bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting sehingga 

diharapkan semua peserta berpartisipasi dan bebas menyampaikan pendapat. 

B. Menjelaskan tujuan FGD 

1. Tujuan dari FGD adalah untuk mendiskusikan tentang pernikahan dibawah usia 

18 tahun. 

2. Pertemuan ini tidak untuk memberikan ceramah, akan tetapi untuk 

mengumpulkan informasi dari suadara. Saya membutuhkan semua pendapat, 

gagasan, tanggapan, komentar, ide, maupun saran tentang fenomena pernikahan 

dini. 

3. Tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi ini, semua jawaban betul karena 

masing-masing peserta mempunnyai pendapat sendiri-sendiri. 

4. Dalam diskusi ini, semua tanggapan baik positif maupun negatif dapat diutarakan 

dan diterima. 

5. Perbedaan pendapat mungkin terjadi, saudara diperbolehkan untuk 

menyempaikan perbedaan pendapat atau pandangan tersebut. 



6. Pada prinsipnya saya belajar dari saudara, khususnya mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pandangan pernikahan dini. 

C. Prosedur 

1. Untuk mengutarakan pendapat atau gagasan semua peserta dipersilahkan 

menyampaikan satu persatu tanpa harus menunggu petunjuk dari saya. 

2. Saudara dipersilahkan untuk menambahkan pendapat dari suatu topik meskipun 

dalam diskusi kita sudah membahas ke topik yang lain. 

3. Nama saudara akan dirahasiakan dan hanya ditulis dengan inisial. Semua 

jawaban dan tanggapan peserta juga akan dirahasiakan dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

4. Dalam FGD ini, saya menggunakan bantuan MP3 untuk merekam semua 

pendapat saudara, karena untuk membantu dalam analisa data. 

 

PEDOMAN WAWANCARA PADA TENAGA KESEHATAN: 

1. Bagaimana gambaran permasalahan remaja yang menikah dibawah usia 18 tahun saat 

ini? 

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam menyelesaikan masalah remaja tersebut? 

3. Motivasi remaja dalam mempersiapakan kehidupan dimasa yang akan datang? 

4. Kebutuhan remaja untuk kehidupan berumah tangga? 

5. Perencanaan kehidupan berkualitas bagi remaja? 

6. Konseling remaja yang sesuai dengan permasalahan remaja yang ada? 

7. Bagaimana gambaran konseling remaja?  
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