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Abstrak 

 
Latar belakang: Pernikahan usia muda merupakan Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun 

bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Harapan Pemerintah usia perkawinan sebaiknya 

bagi perempuan berumur minimal 21 tahun dan laki – laki minimal 25 tahun. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor dominan yang memepengaruhi perkawinan usia muda di desa bulay 

kecamatan galis kabupaten pamekasan. Metode: menggunakan desain kasus kontrol yang  melibatkan 

43 orang yang menikah usia muda. Untuk menganalisis 4 faktor (1). Peran orang tua (baik, cukup, 

kurang). (2) Ekonomi (≥ 2.500.000, ≤ 1.000.000 ). (3) Pendidikan (tinggi, menengah, dasar). (4) 

Pengetahuan (pengertian, penyebab, dampak). Data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner warga 

bulay. Hasil: pada analisis bivariat dengan uji chi square yang berkaitan dengan perkawinan usia muda 
adalah peran orang tua (P= 0,139 OR = 0,768). Ekonomi (P=0,077 OR=0,833). Pendidikan (P=0,002 

OR=0,971). Pengetahuan (P=0,077 OR=0,833). Kesimpulan: Setelah dilakukan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : Ada pengaruh antara faktor peran orang tua, status ekonomi, pendidikan dan 

pengetahuan dengan perkawinan usia muda.  

 

Kata Kunci : Faktor dominan, Perkawinan usia muda. 

 

Abstract 
 

Background : young marriage is marriage performed under the age of 16 years for women and under 

19 years for men . Hope government marriage age for women should be at least 21 years old and male 

- male at least 25 years . This study aims to analyze the dominant factor used effects of child marriage 

in rural districts bulay Pamekasan Galis. Methods : using a case-control design involving 43 people 
who married young age . To analyze the 4 factors ( 1 ) . Role of parents ( well , quite , less) . ( 2 ) 

Economics ( ≥ 2,500,000 , ≤ 1,000,000 ) . ( 3 ) Education ( high , intermediate , basic ) . ( 4 ) 

Knowledge ( understanding, causes , impact ) . Primary data were obtained from the questionnaire 

bulay citizens. Results : on bivariate analysis with the chi square test associated with early marriage 

is the role of parents ( P = 0.139 OR = 0.768 ) . Economics ( P = 0.077 OR = 0.833 ) . Education ( P 

= 0.002 OR = 0.971 ) . Knowledge ( P = 0.077 OR = 0.833 ). Conclusion : After doing research it can 

be concluded that : There is the influence of the factors the role of parents , economic status , 

education and knowledge with early marriage . 

 

Keywords : dominant factor , young marriage . 
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PENDAHULUAN 

Pernikahan usia muda banyak terjadi di Madura karena adanya perjodohan antar 

keluarga kedua belah pihak. Gadis yang masih kecil sudah dipertunangkan dan 

dikawinkan. Anak gadis yang sudah dewasa dikalangan bangsawan, ulama 

(pesantren), dan priayi di pingit betul-betul. Anak gadis yang ternoda kehormatan 

keluarga akan tercemar, karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan maka 

perkawinan yang dilakukan tidak sah. Banyak kasus pernikahan usia muda yang 

terjadi dimadura dibawah umur 21 tahun yang dilakukan oleh kedua orang tua 

(perjodohan). Permasalahan pernikahan usia muda menjadi fenomena tersendiri yang 

perlu di antisipasi. Perlunya mencari faktor atau akar permasalahan yang 

menyebabkan masyarakat di zaman modern ini masih mengkedepankan pola pikir 

yang seharusnya dirubah (Dlori, 2005). 

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun 

bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Harapan Pemerintah usia 

perkawinan sebaiknya bagi perempuan berumur minimal 21 tahun dan laki – laki 

minimal 25 tahun. (Widyastuti, 2009). Faktor yang mempengaruhi kesehatan 

reproduksi remaja adalah, akses terhadap pendidikan kesehatan, kebersihan organ 

genital, hubungan seksual pranikah. Dampak perkawinan usia muda Ibu yang 

melahirkan (usia kurang dari 20 tahun) lebih sering mengalami kejadian prematur 

(lahir belum waktunya) yaitu lahir sebelum genap umur kandungannya, berat badan 

kurang dan angka kematian tinggi, berat badan kurang pada bayi yang dilahirkan oleh 

ibu muda dapat menimbulkan cacat bawaan fisik atau mental pada bayi seperti ayan, 

kejang-kejang, kebutaan, ketulian, dan lain-lain (Manuaba, 2008). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang dominan 

mempengaruhi perkawinan usia muda di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten 

Pamekasan. Hipotesis penelitian ini adalah Ada hubungan perkawinan usia muda 

dengan peran orang tua,  perkawinan usia muda dengan status ekonomi, perkawinan 

usia muda dengan pendidikan, perkawinan usia muda dengan pengetahuan Di Desa 

Bulay Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. 
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METODE 

Penelitian ini dilakukan di desa bulay kecamatan galis kabupaten pamekasan. 

Tempat ini dipilih karena warga banyak yang menikah di usia muda. Desain 

penelitian menggunakan kasus kontrol. Populasi kasus adalah untuk mengidentifikasi 

faktor dominan yang mempengaruhi perkawinan usia muda dan kelompok kontrolnya 

adalah remaja yang menikah muda. Teknik sampel yang digunakan adalah kriteria 

atau cirri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat di ambil 

sebagai sempel. Kriteria inklusi penelitian ini adalah faktor perkawinan usia muda. 

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat di ambil sebagai 

sampel. Pengumpulan data menggunakan pengolahan data melalui tabulasi 

pengumpul data. Selanjutnya dilakukan pengolahan data melaui tabulasi data dengan 

mengelompokkan data dalam satu tabel tertentu. Kemudian dilakukan analisis data 

menggunakan uji chi square, menggunakan kekuatan hubungan atau koefisien 

korelasi, menentukan besarnya OR.     

Dalam penelitian ini pengambilan sampel kasus menggunakan teknik 

exhaustive sampling yang berarti menyeluruh yaitu mengambil semua subjek dari 

populasi sumber sebagai sampel untuk diteliti (Murti, 2006). Sampel kontrol diambil 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (simpel 

random sampling) yaitu setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel dengan mengundi anggota 

populasi. (Notoatmojo, 2010). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah peran 

orang tua, status ekonomi, pendidikan, pengetahuan. Variabel tergantung atau 

dependen yaitu variabel yang berubah akibat perubahan variabel bebas 

(Sastroasmoro, 2011). Dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah 

perkawinan usia muda. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah 

lembar pengumpul data dengan sumber data laporan data perkawinan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten 

Pamekasan yang mempunyai luas wilayah 3.090 ha. Desa Bulay terdiri dari 4 Dusun, 

yaitu Dusun Bulay, Dusun Bates, Dusun Jakjak, dan Dusun Darma. Batas wilayah 

Desa Bulay sebelah timur berbatasan dengan Desa Galis dan Polagan, di sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Konang dan Pandan, di sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Konang dan Pagendingadan sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Ponteh dan Pagendingan. 

Jumlah penduduk di Desa Bulay ± 3.099 jiwa,  terdiri dari 1564 penduduk 

laki-laki dan 1535 penduduk perempuan dengan jumlah KK sebanyak 982. Mata 

pencaharian penduduk Desa Bulay adalah petani. 

Jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

43 responden yaitu remaja yang menikah di usiamuda di Desa Bulay kecamatan Galis 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2011. 

 
Gambar 1. Distribusi penelitian berdasarkan usia menikah 

 

Gambar 1 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden menikah pada 

usia > 16 tahun yaitu sebesar 53,48% (23 responden). 
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Gambar 2. Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda 

 

Gambar 2 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden mendapatkan 

peran dari orang tua sebesar 69,77%. 

 

 
Gambar 3. Faktor status ekonomi 

 

Gambar 3 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden tergolong status 

ekonomi dengan pendapatan > Rp. 1.000.000 yaitu sebesar 51,16 %. 

 

 

Gambar 4. Faktor pendidikan 
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Gambar 4 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden menempuh 

pendidikan menengah yaitu sebesar 67,44%  

 

 

Gambar 5. Faktor pengetahuan 

   

Gambar 5 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan cukup yaitu sebesar 44,18%. 

 

2. Penelitian Analitik 

Tabel 1. Peran orang tua dengan perkawinan usia muda di Desa Bulay Kecamatan 

Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 

Peran 

orang tua 

Perkawinan usia muda Persentase 

Ya  

Baik 30 (69,77%) 

Cukup 5 (11,63%) 

Kurang 8 (18,60%) 

Total 43 (100%) 

Nilai p =0,139 

OR = 0,768 

(Sumber : data sekunder 2011) 

 

Dari Tabel 1 diatas maka hasil identifikasi menunjukkan data bahwa 

responden yang menikah usia muda di sebabkan peran orang tua yang baik 

sebanyak 30 orang (69.77%). Responden yang menikah usia muda disebabkan 

peran orang tua yang cukup sebanyak5 (11,63%) orang. Responden yang menikah 

usia muda disebabkan peran orang tua yang kurang sebanyak 8 orang (18,60%).  
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Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah dan tidak di bawah tangan. 

Karena pernikahan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apa pun. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka diperoleh beberapa faktor 

yang mempengaruhi pernikahan usia muda yaitu dari data tabel 5.1 menunjukan 

bahwa sebagian besar responden yang mempengaruhi perkawinan usia muda adalah 

faktor peran dari orang tua sebesar 69,77% (30 responden). Pernikahan usia muda 

terjadi karena peran orang tua dengan adanya perjodohan antar keluarga kedua 

belah pihak. Gadis yang masih kecil sudah dipertunangkan dan dikawinkan. 

Dikalangan bangsawan, ulama dan priayi, anak gadis yang sudah dewasa dipingit 

betul-betul sebab apabila anak gadisnya ternoda, kehormatan keluarga akan 

tercemar. (Alfiyah, 2010). 

 

Tabel 2.  Status ekonomi dengan perkawinan usia muda di Desa Bulay 

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 

Status 

ekonomi 

Perkawinan usia muda Persentase 

Ya  

Baik 24 (51,16%) 

Cukup 11 (41,86%) 

Kurang 4 (6,98%) 

Nilai p = 0,077 

OR = 0,833 

(Sumber : data sekunder 2011) 

 

Dari Tabel 2. diatas hasil identifikasi menunjukkan data bahwa responden 

yang menikah usia muda disebabkan status ekonomi yang tergolong baik sebanyak 

24 orang (51,16%). Responden yang menikah usia muda disebabkan status 

ekonomi yang tergolong cukup sebanyak 11 orang (41,86%) dan Responden yang 

menikah usia muda disebabkan status ekonomi yang tergolong kurang sebanyak 4 

orang (6,98%). Faktor pendidikan dengan perkawinan usia muda. 

  Faktor ekonomi  menunjukan bahwa sebagian besar responden tergolong 

status ekonomi baik dengan pendapatan > Rp. 1.000.000 yaitu sebesar 51,16% ( 24 

responden).  
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 Seorang gadis yang telah kawin berarti lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap 

anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya dengan demikian akan 

mengurangi beban ekonomi orang tuanya (BKKBN, 2010). Faktor ekonomi 

keluarga yang rendah menyebabkan remaja putri di tempat tersebut banyak yang 

putus sekolah sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya untuk 

membantu perekonomiannya. Bagi remaja putus sekolah, mendapatkan pekerjaan 

adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan, karena dengan demikian 

mereka dapat merasakan dan menyadari bahwa suatu perkawinan itu membutuhkan 

persiapan yang matang. (BKKBN, 2010) 

 

Tabel 3. Status pendidikan dengan perkawinan usia muda di Desa Bulay 

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 

Pendidikan Perkawinan usia muda Presentase 

Ya  

Dasar 14 (32,6%) 

Menengah 28 (65,1%) 

Tinggi 1 (2,3%) 

Total 43 (100%) 

Nilai p = 0,002 

OR = 0,971 

(Sumber : data sekunder 2011) 

 

Dari Tabel 3. diatas identifikasi menunjukkan data bahwa responden yang 

menikah usia muda disebabkan pendidikan yang dasar sebanyak 14 orang (32,6%). 

Responden yang menikah usia muda disebabkan pendidikan yang tergolong 

menengah sebanyak 24 orang (65,1%) dan Responden yang menikah usia muda 

disebabkan pendidikan yang tergolong tinggi sebanyak1orang (2,3%).  

  Tabel 3 menunjukkan data bahwa sebagian besar responden menempuh 

pendidikan menengah yaitu sebesar 65,1% (28 responden).  Pendidikan baik 

formal maupun non formal merupakan salah satu upaya untuk mendewasakan usia 

perkawinan. Pendidikan formal misalnya, anak yang tamat SLTA minimal sudah 

berumur 18 tahun sehingga untuk mencapai usia kawin mungkin dapat mengikuti 

kursus atau pendidikan keterampilan yang lain. (BKKBN, 2010). Pendidikan juga 
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mempengaruhi pengetahuan seseorang, makin tinggi tingkat pendidikan akan 

mudah untuk menerima informasi, sehingga tingkat pengetahuannya juga tinggi, 

sebaliknya bila tingkat pendidikan rendah maka akan menghambat penerimaan 

informasi atau mewujudkan sikap menolak terhadap informasi. (BKKBN, 2010)  

 

Tabel 4.  Status pengetahuan dengan perkawinan usiamuda di Desa Bulay 

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 

Pengetahuan Perkawinan usia muda Persentase 

Ya  

Baik 16 (37,2%) 

Cukup 11 (25,6%) 

Kurang 16 (37,2%) 

Total 43 (100%) 

Nilai p = 0,077 

OR = 0,833 

(Sumber : data sekunder 2011) 

 

Dari Tabel 4. diatas identifikasi menunjukkan data bahwa responden yang 

menikah usia muda disebabkan pengetahuan yang baik sebanyak 16 orang (37,2%). 

Responden yang menikah usia muda disebabkan pengetahuan yang cukup sebanyak 

11 orang (25,6%) dan Responden yang menikah usia muda disebabkan 

pengetahuan yang kurang sebanyak 16 orang (37,2%). 

Data tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan baik yaitu sebesar 37,2% (16 responden).  Undang-Undang 

perkawinan mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita hampir tidak ada 

perbedaan. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak seorang pun laki-laki dan wanita yang 

mengetahui secara pasti akan batas umur minimal bagi wanita maupun laki-laki 

untuk dapat melangsungkan perkawinan (Widyastuti, 2009). Tingkat pengetahuan 

dan pendidikan para remaja yang rendah makin mendorong untuk kawin usia muda. 

Karena minimnya pendidikan, pekerjaan semakin sulit didapat sehingga dapat 

berpengaruh pada pendapatan keluarga.  
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   Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Definisi Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilaksanakan maka diperoleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi pernikahan usia muda yaitu dari data tabel 5.5 menunjukan bahwa 

sebagian besar responden yang mempengaruhi perkawinan usia muda adalah faktor 

peran dari orang tua sebesar 69,77% (30 responden). 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

faktor-faktor tersebut diatas yang telah dilakukan, dari data identifikasi 

menunjukkan hasil bahwa faktor yang paling dominan perkawinan usia muda 

adalah Faktor Orang Tua dengan Persentase Baik 30 orang (69,8%). 

    

SIMPULAN DAN SARAN 

 Simpulan  

Setelah dilakukan penelitian tentang faktor dominan yang mempengaruhi 

perkawinan usia muda di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa : Faktor dominan pernikahan usia muda di 

Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dikarenakan faktor peran orang 

tua yang menunjukkan sebagian besar dari responden dengan hasil yang lebih tinggi 

kemudian juga karena pengaruh ekonomi yang rendah,  begitu juga pendidikan yang 

sangat rendah karena keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, berserta faktor 

pengetahuan juga mempengaruhi perkawinan usia muda sehingga untuk membantu 

meringankan beban keluarga maka anaknya cepat dinikahkan ataupun si anak yang 

memutuskan untuk menikah.  

 Saran 

1. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi remaja khususnya dalam mengetahui usia yang tepat untuk menikah. 

Dampak bahaya pada perkawinan usia muda akan berdampak pada kesehatan 
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organ reproduksi. Maka dari itu pengetahuan dini tentang perkawinan usia muda 

pada remaja sangan penting untuk diketahui. Bidan yang bertugas sebaiknya 

memberikan penyuluhan kepada remaja-remaja agar mereka dapat memahami 

akan dampak perkawianan usia muda.   

2. Pengetahuan atau penyuluhan bisa di dapat dalam organisasi di sekolah, maupun 

dalam pergaulan sehari-hari. Pengetahuan terhadap remaja juga sangat penting 

pengaruhnya karena remajalah yang bisa memahami tentang dampak risiko 

perkawinan usia muda. Selain itu pergaulan dan teman dekat juga sangat 

mempengaruhi pengetahuan. 
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