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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA MUDA 
  

N. Surtinah 
(Prodi Kebidanan Kampus Magetan, Poltekkes Kemenkes Surabaya) 

 
ABSTRAK 

 
Pernikahan usia muda di Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, menunjukkan angka yang tinggi 
sebanyak 14,3%. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang faktor penyebab 
pernikahan usia muda di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan melakukan penelitian dari 
tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap dan status ekonomi keluarga. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, dengan populasi ibu yang menikah di usia muda di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 
Magetan sebanyak 57 orang, sampel diambil dari total populasi, dengan variabel tunggal, tehnik 
pengumpulan data dengan kuesioner, analisa secara deskriptif, penyajian data dalam bentuk tabel dan 
diagram. Hasil penelitian menggambarkan ibu yang menikah di usia muda pada tingkat pendidikan dasar 
77,2%, pendidikan menengah 22,8%, pendidikan tinggi 0%, pengetahuan baik 10,55%, pengetahuan 
cukup 78,9%, dan pengetahuan kurang 10,55%, sikap positif 50,89%, sedangkan yang memiliki sikap 
negatif 49,11%, tingkat keluarga sejahtera I 1,75%, sebagian besar memiliki tingkat sosial ekonomi 
keluarga sejahtera II sebanyak 94,74%, pada tingkat sosial ekonomi sejahtera III sebanyak 3,51%, 
sementara itu tingkat sosial ekonomi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera III plus 0%. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda karena 
pendidikan yang kurang, pengetahuan yang cukup, sikap ibu yang positif dan sosial ekonomi Keluarga 
Sejahtera II. Walaupun pengetahuan cukup dan sikap yang positif namun tidak berpengaruh pada 
terjadinya pernikahan usia muda. Saran bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi 
remaja, sehingga mampu melakukan penundaan usia nikah hingga pada usia 20 tahun, selain itu 
diharapkan orangtua dan guru mampu menanamkan moral agama sedini mungkin pada remaja untuk 
meningkatkan keimanan/keyakinan pada remaja agar terhindar dari perilaku yang menyimpang, dan bagi 
pemegang kebijakan untuk melakukan kaji ulang terhadap batasan usia menikah bagi wanita. 
 
Kata kunci:  
perilaku kesehatan, pernikahan usia muda. 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 
 

Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang terjadi pada wanita berusia kurang dari 18 tahun 
dan laki-laki kurang dari 20 tahun (DepKes RI, 2004). Terjadinya pernikahan sebelum usia reproduksi 
sehat diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pergaulan dengan temannya, kurangnya 
pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan latar belakang sosial ekonomi keluarga yang 
rendah, faktor lingkungan/kebiasaan setempat, terbukanya akses informasi tekhnologi (Manuaba, 2002). 
Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, pernikahan boleh dilakukan jika wanita usia 16 tahun dan 
laki-laki 19 tahun, namun jika dilihat dari kesehatan reproduksinya untuk wanita berusia 20 tahun dan 
laki-laki 25 tahun. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010), pernikahan pada usia 15-19 tahun 
mencapai 41,9 persen. Masih terdapat pula pernikahan pada usia sangat muda yakni usia 10-14 tahun 
sebesar 4,8 persen. Dari hasil pengkajian data di Kabupaten Magetan selama 2 tahun terakhir (Maret 
2011-Februari 2013) jumlah pernikahan sebanyak 9.970, yang menikah di bawah usia 16 tahun sebanyak 
368 (3,7%). Sedangkan di Kecamatan Kartoharjo jumlah pernikahan sebanyak 398, yang menikah dengan 
usia kurang dari 20 tahun sebanyak 57 (14,3%) kasus (data KUA Kecamatan Kartoharjo).  

Peneliti tidak ingin mengatasi dampak dari pernikahan usia muda, tetapi hanya ingin mengetahui 
faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Solusi dari permasalahan tersebut yang sudah 
dilakukan yaitu membantu pendidikan kesehatan reproduksi remaja (KRR) pada anak SD kelas VI, SMP, 
serta SMA. Sebagai upaya untuk mengenalkan KRR, peningkatan pengetahuan orang tua dan remaja putri 
tentang arti reproduksi sehat pernikahan usia muda dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan 
tersebut. Di lembaga non formal melalui kegiatan karang taruna penyuluhan ibu PKK desa/kecamatan, 
namun upaya tersebut belum menunjukkan perubahan yang maksimal sebab dimungkinkan masalah 
terjadinya pernikahan usia muda belum terdeteksi secara tepat, sehingga penanganan yang diambil juga 
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belum tepat. Selain upaya di atas untuk menanggulangi hendaknya ada upaya-upaya yang harus diambil 
untuk mendewasakan usia pernikahan diantaranya memberikan kesempatan mengikuti pendidikan, 
memperoleh pekerjaan, melaksanakan Undang-Undang yang berlaku, aktif pada kegiatan 
kemasyarakatan, dan penyuluhan pada orang tua yang berfikir kolot (BKKBN, 2000:20). Harapan peneliti 
setelah diketahui penyebab dari pernikahan usia muda tersebut dapat mencegah terjadinya pernikahan 
usia muda. Selain itu, bagi remaja yang sudah menikah di usia muda diharapkan dapat menjaga kesehatan 
reproduksinya. Jika dalam keadaan hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya dan konsultasi ke 
tenaga kesehatan bila mengalami gejala seperti mual muntah berkepanjangan, anemia, tekanan darah 
meningkat, dll. agar persalinannya aman dan bayinya sehat.  Sehingga tidak terjadi komplikasi baik dalam 
kehamilan, persalinan pada janin maupun masa nifasnya. 
 

Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Apakah faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda di Kecamatan Kartoharjo?” 

 
Tujuan Penelitian 

 
1. Mengidentifikasi tingkat pendidikan remaja yang menikah di usia muda. 
2. Mengidentifikasi pengetahuan remaja tentang pernikahan di usia muda. 
3. Mengidentifikasi sikap remaja yang menikah di usia muda. 
4. Mengidentifikasi status ekonomi keluarga yang menikah di usia muda. 
 

Manfaat Penelitian 
 

 Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan keshatan 
reproduksi terutama tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda, sehingga dapat 
menurunkan angka pernikahan usia muda dan dampak dari pernikahan usia muda. 
 

METODE PENELITIAN 
 

   Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan 
faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja 
yang sudah menikah di usia muda di Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan selama 2 tahun terakhir 
periode Bulan Maret 2011-Februari 2013 yaitu berjumlah 57 responden yang tersebar di 10 desa, yaitu 
desa Kartoharjo (13 orang), desa Sukowidi (10 orang), desa Ngelang (3 orang), desa Pencol (3 orang), 
desa Jajar (1 orang), desa Gunungan (1 orang), desa Jeruk (7 orang), desa Karangmojo (7 orang), desa 
Mrahu (5 orang), desa Bayem (7 orang) . Dalam penelitian ini seluruh populasi akan diteliti sehingga 
tidak memerlukan tehnik sampling. Variabel penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pernikahan 
usia muda meliputi pendidikan, pengetahuan, sikap, dan status ekonomi. 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa nama, tempat 
tanggal lahir dan alamat yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kartoharjo dan data primer diperoleh 
langsung dengan melakukan wawancara dan pembagian kuesioner ke responden di rumahnya masing-
masing. Pengambilan data primer dilakukan di 10 desa wilayah Kecamatan Kartoharjo dari rumah ke 
rumah. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan diambil dari beberapa sumber yaitu Dyah 
Margaratna, Diahhadi S., Kanti Sareh dan BKKBN. Instrumen yang digunakan untuk masing-masing 
variabel adalah sebagai berikut: 
1. Pendidikan, instrumen yang digunakan adalah ijasah/foto copi ijazah responden yang terakhir yang 

diperoleh secara formal. 
2. Pengetahuan, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan tertutup, dikategorikan baik, 

cukup, kurang. Pertanyaan positif : benar nilai 1 dan salah nilai 0, pertanyaan negatif : benar nilai 0 
dan salah nilai 1. Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti dan soal tersebut sudah diuji validitas 
(significant 0,05) dengan nilai r tidak boleh kurang dari 0,482 dan reliabilitasnya dengan nilai r tidak 
boleh kurang dari 0,60. Untuk hasilnya dapat dilihat pada lampiran. 

3. Sikap, instrumen berupa kuesioner tertutup terdiri dari 10 pernyataan. Kuesioner dibuat sendiri oleh 
peneliti dan sudah diuji validitas (significant 0,05) dengan nilai r tidak boleh kurang dari 0,666 dan 
reliabilitasnya dengan nilai r tidak boleh kurang dari 0,60. Untuk hasilnya dapat dilihat pada 
lampiran. 
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Pernyataan favourable : sangat setuju nilai 5, setuju nilai 4, tidak ada pendapat nilai 3, tidak setuju 
nilai 2, sangat tidak setuju nilai 1. 
Pernyataan unfavourable : sangat setuju nilai 1, setuju nilai 2, tidak ada pendapat nilai 3, tidak setuju 
nilai 4, dan sangat tidak setuju nilai 5.  

4. Status ekonomi, instrumen berbentuk check list terdiri dari satu pertanyaan dimana peneliti 
melakukan wawancara kepada responden kemudian peneliti memberikan tanda centang (√) pada 
kolom yang sesuai. 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yaitu untuk menggambarkan 
faktor penyebab pernikahan usia muda dalam bentuk tabel dan diagram. Setelah data ditabulasi kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan variabel yang diteliti, adapun data yang disajikan antara lain: 
 

HASIL PENELITIAN 
 

             
 

Gambar 1. Distribusi tingkat pendidikan pada pernikahan usia muda di Kecamatan Kartoharjo Magetan  
 

 
 

Gambar 2. Tingkat ibu yang menikah di usia muda di Kecamatan Kartoharjo Magetan  
 

Tabel 1. Distribusi sikap ibu yang menikah diusia muda di Kecamatan Kartoharjo Magetan  
 

Sikap Frekuensi Persentase 
Positif 
Negatif 

29 
28 

50,89% 
49,11% 

Jumlah 57 100% 
 

 
Gambar 3. Status sosial ekonomi ibu yang menikah diusia muda, di Kecamatan Kartoharjo Magetan 

 

44 (77,20%)

13 (22,80%)

Tinggi, 0%

6 (10,55%)

45 (78,90%)

6 (10,55%)
Baik

Cukup

Kurang

1 (1.75%)

54 (94.74%)

2 (3.51%)
PS KS I

KS II KS III

KS III+
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PEMBAHASAN 
 

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda berdasarkan tingkat pendidikan 
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dyah Margaratna (2007) tentang faktor yang 
menyebabkan pernikahan Dini di desa trengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara menuliskan bahwa 
kurangnya informasi salah satunya dilihat dari tingkat pendidikan dasar sebanyak sebanyak 40%. Fakta 
dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan bahwa perkawinan usia muda dipengaruhi oleh faktor 
rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mengetahui secara pasti dampak dari perkawinan usia muda 
(DepKes RI, 2004). Berdasarkan UU No.20 (2003), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Notoatmodjo 
(2003) pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan dan segala bentuk interaksi dengan 
lingkungannya. Di Indonesia kasus-kasus tersebut diperburuk dengan tidak adanya komitmen dan 
dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang pendidikan seksual dan reproduksi 
bagi remaja terutama di tiap sekolah (Kompas, 2008).Banyaknya pernikahan usia muda di Kecamatan 
Kartoharjo Kabupaten Magetan dimungkinkan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang 
dimiliki, sehingga tidak mengetahui secara pasti dampak dari pernikahan usia muda.  
 

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda berdasarkan tingkat pengetahuan 
 

Menurut penelitian Kanti Sareh (2009) di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi 
menggambarkan bahwa wanita yang menikah dibawah usia reproduksi sehat pada tingkat pengetahuan 
baik 47,5%, cukup 30% dan kurang 22,5%. Fakta dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori 
perubahan perilaku menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2003), bahwa kesehatan seseorang 
atau kelompok dipengaruhi tiga faktor, salah satunya yaitu faktor predisposisi yang mencakup 
pengetahuan, misalnya remaja yang menikah diusia muda diperlukan pengetahuan yang cukup tentang 
resiko dari pernikahan tersebut terutama pada kehamilan dan persalinannya. Menurut Notoatmodjo 
(2003) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini dapat terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni: 
indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 
diperoleh malalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 
untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior).   

Solusi dari permasalahan tersebut yang bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan 
pengetahuan orang tua dan remaja putri tentang arti reproduksi sehat, misalnya di lembaga non formal 
melalui kegiatan karang taruna ibu PKK desa/kecamatan sebagai upaya untuk mengenalkan kesehatan 
reproduksi sehat (KRR), selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan keagamaan agar 
remaja terbebas dari pergaulan bebas yang dapat merugikan diri sendiri dan oranglain. 
 

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda berdasarkan sikap ibu 
              

Menurut penelitian Yuli Kusrini (2008) tentang penyebab pernikahan di bawah usia reproduksi 
sehat didapatkan sikap mendukung 71%, dan tidak mendukung 29%. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan teori Green yang menunjukkan bahwa perilaku kesehatan kemungkinan tidak 
dipengaruhi oleh sikap ibu itu sendiri, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh sikap dan tokoh masyarakat atau 
lingkungan setempat. Termasuk juga di sini peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah 
daerah yang terkait dengan kesehatan, Undang-Undang misalnya Undang-Undang tentang perkawinan No 
1 tahun 1974 disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi wanita adalah 16 tahun dan 19 tahun 
bagi laki-laki. Sedangkan usia reproduksi sehat adalah usia dimana organ-organ reproduksi telah mampu 
melakukan fungsinya secara utuh yaitu wanita yang sudah berusia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun, 
pada usia 20 tahun pertumbuhan tubuh telah selesai dan rahim telah siap untuk menerima pertumbuhan 
janin, sedang pada usia dibawah 20 tahun adalah masa pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan  
hasil survey yang dilakukan sebagian besar ibu yang menikah diusia muda karena kehamilan diluar nikah, 
hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya tingkat keyakinan/keimanan remaja tersebut sehingga mereka 
terjerumus dalam pergaulan bebas. Sesuai dengan penelitian Melen (2010) tentang “Hubungan  antara 
pendidikan seks dengan sikap terhadap hubungan seks diluar nikah pada siswa SMA”, mengatakan bahwa 
bila siswa berasal dari lingkungan keluarga yang berpendidikan agama kuat maka terbentuk pribadi yang 
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taat beragama sehingga akan menolak terhadap hubungan seks diluar nikah. Untuk berperilaku sehat, 
masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif, dan dukungan fasilitas saja, 
melainkan diperlukan pendidikan tentang moral agama sedini mungkin pada remaja untuk meningkatkan 
keimanan/keyakinan pada remaja agar terhindar dari perilaku yang menyimpang, selain itu juga 
dibutuhkan perilaku contoh (acuan) dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, para petugas, lebih-lebih 
para petugas kesehatan. 
 

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda berdasarkan tingkat sosial ekonomi keluarga 
 

Hasil penelitian tentang gambaran faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda di Kecamatan 
Kartoharjo, Kabupaten Magetan tahun 2011-2012 dari status sosial ekonomi keluarga menunjukkan 
bahwa sebagian besar memiliki tingkat sosial ekonomi keluarga sejahtera II sebanyak 94,74%. Menurut 
Dyah Margaratna (2007) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan 
dini salah satunya dari status ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan DepKes RI (2004) bahwa 
pernikahan juga dilakukan sebagai pilihan terakhir atau jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi 
keluarga, karena alasan tingkat sosial ekonomi yang rendah, juga sebagai perwujudan dari kepatuhan 
anak terhadap keputusan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa status 
ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka pernikahan usia muda, untuk itu dapat 
dilakukan dengan meningkatkan satus ekonomi keluarga, memberikan lapangan pekerjaan bagi yang 
belum mendapatkan pekerjaan tetap. Selain itu juga dapat memberikan pendidikan kepada keluarga 
mengenai tanggung jawab keluarga.  
 

KESIMPULAN 
 

Pendidikan dasar memberikan kontribusi sebagian besar terhadap faktor yang mempengaruhi 
pernikahan usia muda. Pengetahuan cukup memberikan kontribusi sebagian besar terhadap faktor yang 
mempengaruhi pernikahan usia muda.Sikap ibu yang mempengaruhi pernikahan usia muda setengahnya 
bersikap positif. Keluarga sejahtera II memberikan kontribusi sebagian besar terhadap faktor yang 
mempengaruhi pernikahan usia muda. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi pada masyarakat agar lebih peduli 
terhadap kesehatan reproduksi remaja, sehingga mampu melakukan penundaan usia nikah hingga pada 
usia 20 tahun, selain itu diharapkan orangtua dan guru mampu menanamkan moral agama sedini mungkin 
pada remaja untuk meningkatkan keimanan/keyakinan pada remaja agar terhindar dari perilaku yang 
menyimpang, dan bagi pemegang kebijakan untuk melakukan kaji ulang terhadap batasan usia menikah 
bagi wanita. Bagi ibu diharapkan dapat menjaga kesehatan reproduksinya. Jika dalam keadaan hamil 
harus rutin memeriksakan kehamilannya dan konsultasi ke tenaga kesehatan bila mengalami gejala seperti 
mual muntah berkepanjangan, anemia, tekanan darah meningkat, dll. agar persalinannya aman dan 
bayinya sehat.  Sehingga tidak terjadi komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan pada janin maupun 
masa nifasnya. 
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