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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk melangsungkan hidupnya setiap manusia tidak 

terlepas dari kehidupan social. Salah satu bentuk hidup 

bersosialisasi dengan orang lain adalah sebuah pernikahan. 

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita 

yang telah terikat secara sah berdasarkan hukum, agama 

maupun adat. Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 menyebutkan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dariyo, 2002 (dalam Godam, 

2008) mendefinisikan bahwa menikah merupakan hubungan 

yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria 

dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah 

memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah 

diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Duvall, 

2002 (dalam Godam, 2008) juga menyatakan bahwa 

pernikahan merupakan upacara pengakuan dan pernyataan 

menerima suatu kewajiban baru dalam tata susunan 

masyarakat. 
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Secara umum, sebuah pernikahan dilakukan oleh 

pasangan yang sudah dewasa baik itu dewasa menurut umur, 

fisik maupun psikis. UU RI No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada pasal 6 menyebutkan bahwa “Untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 

orangtua”. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

sejak dulu hingga sekarang di Indonesia masih banyak 

pasangan suami istri yang menikah di usia remaja, pernikahan 

usia remaja adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan 

wanita yang masih berumur antara 16-22 tahun. Data UNICEF 

pada tahun 2001 menunjukkan bahwa wanita yang berusia 25 

sampai 29 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun di 

Indonesia mencapai 34%, dan Indonesia termasuk dalam lima 

besar Negara-negara yang persentase pernikahan dini tertinggi 

di dunia. Berdasarkan usia pernikahan, data statistik di 

Indonesia menunjukkan pada tahun 1999 terdapat 20% wanita 

yang menikah diusia sekitar 15-19 tahun dan 18% wanita yang 

menikah dengan laki-laki dibawah usia 20 tahun.  Sedangkan 

berdasarkan Angka Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2007, jumlah kasus pernikahan dini 

mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 
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di Indonesia yakni 19,1 tahun. Dari data tersebut, dapat dilihat 

besarnya angka pernikahan dini di Indonesia. 

Beberapa  ahli menyatakan bahwa pernikahan usia 

remaja sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, 

faktor diri sendiri dan faktor orangtua (Puspitasari, 2006). 

Menurut UNICEF 2005, pernikahan sebelum usia 18 tahun 

terjadi diberbagai belahan dunia, dimana orangtua juga 

mendorong perkawinan anak-anaknya ketika mereka masih 

berusia dibawa 18 tahun dengan harapan bahwa perkawinan 

akan bermanfaat bagi mereka secara finansial dan secara 

sosial, dan juga membebaskan beban keuangan dalam 

keluarga. Pada kenyataannya, perkawinan anak-anak adalah 

suatu pelanggaran hak asasi manusia, mempengaruhi 

pengembangan anak-anak perempuan dan sering juga 

mengakibatkan kehamilan yang beresiko dan pengasingan 

sosial, tingkat pendidikan rendah dan sebagai awal dari 

kemiskinan (UNICEF 2005). Dari usia pernikahan yang terlalu 

muda, dapat beresiko terhadap kesehatan, menurut Gantt dan 

Rosenthal (2004) kehamilan usia remaja beresiko terhadap 

harga diri rendah, depresi, penyalagunaan obat, gangguan 

emosi, selain itu anaknya juga mengalami lahir prematur, 

BBLR, child abuse, diterlantarkan dan kematian. Hasil 

penelitian Sumaiya Abedin di Bangladesh pada tahun 2010, 
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didapatkan bahwa 75% wanita menikah dan melakukan 

persalinan pertama sebelum usia 20 tahun yang pada akhirnya 

berdampak pada masalah kesehatan seperti aborsi dan 

kematian bayi setelah lahir. 

Desa Cio Gerong merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara bagian timur 

Indonesia. Desa Cio Gerong terpisah dengan desa-desa 

lainnya di Pulau Morotai sehingga untuk menjangkaunya harus 

melalui transportasi laut dengan waktu perjalanan minimal 1 

jam dari desa terdekatnya. Selain alat transportasi yang cukup 

sulit, alat komunikasi juga kurang memadai karena belum 

tersedianya jaringan komunikasi di desa tersebut dan beberapa 

desa disekitarnya. Di desa Cio Gerong sendiri hingga saat ini 

pernikahan usia dini merupakan sesuatu hal yang masih 

dianggap tabu atau merupakan hal yang dipandang negatif 

oleh masyarakat setempat, setiap individu yang menikah di 

usia dini hampir selalu menjadi bahan perbincangan 

masyarakat, meskipun demikian pernikahan usia dini masih 

tetap ada di desa tersebut. 

Menurut data tahunan pemerintah daerah Desa Cio 

Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, tercatat dari 

Tahun 2001-2010 terjadi peningkatan jumlah pernikahan di 

usia remaja (pada tahun 2001 terdapat 14 orang, pada tahun 
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2002 terdapat 20 orang, pada tahun 2003 terdapat 24 orang, 

pada tahun 2004 terdapat 20 orang, pada tahun 2005 terdapat 

22 orang, pada tahun 2006 terdapat 16 orang, pada tahun 

2007 terdapat 18 orang, pada tahun 2008 terdapat 22 orang, 

pada tahun 2009 terdapat 14 orang, pada tahun 2010 terdapat 

22 orang, pada pertengahan tahun 2011 terdapat 18 orang) 

yang rata-rata putus sekolah sebelum menginjak bangku SMA 

karena harus mengurus anak, dan bekerja sebagai petani atau 

nelayan untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Dari hasil 

wawancara dengan beberapa nara sumber, didapatkan 

informasi bahwa ada sebagian pasangan yang menikah di usia 

remaja disebabkan oleh faktor orangtua dan ada juga oleh 

faktor diri sendri. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti baik itu berupa observasi maupun 

wawancara dengan beberapa masyarakat desa Cio Gerong, 

peneliti menemukan bahwa sebagian warga (10 orang) yang 

menikah di usia remaja cendung lebih memisahkan diri dari 

lingkungan terutama dengan teman seusianya, anak yang 

dilahirkan mengalami kecacatan fisik (1 orang yang 

teridentifikasi), anak yang dilahirkan meniggal dunia (3 orang), 

dan ada yang tidak mampu merawat anaknya secara mandiri 

sehingga harus bergantung pada orangtua dan mertuanya (8 

orang).  



 

6 

 

Dari data-data tentang pernikahan usia dini di Indonesia 

dan faktor-faktornya yang telah disebutkan sebelumnya, serta 

melihat fakta yang terjadi di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau 

Morota Maluku Utara, timbul suatu pertanyaan dalam pikiran 

peneliti yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan usia dini dan bagaimana status kesehatan remaja 

yang menikah di usia dini di desa Cio Gerong Kabupaten Pulau 

Morotai Maluku Utara? 

1.2. Fokus Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah pada masyarakat 

desa Cio Gerong  yang menikah di usia dini serta hal yang 

menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini. 

Selain itu peneliti juga ingin melihat status kesehatan pada 

remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan masalah dalam 

bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan usia dini di desa Cio Gerong Kabupaten Pulau 

Morotai Maluku Utara? 

2. Bagaimana status kesehatan remaja yang melakukan 

pernikahan usia dini di desa Cio Gerong Kabupaten Pulau 

Morotai Maluku Utara? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya pernikahan usia dini di desa Cio Gerong 

Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara. 

2. Mengidentifikasi status kesehatan remaja yang melakukan 

pernikahan usia dini di desa Cio Gerong Kabupaten Pulau 

Morotai Maluku Utara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan mengenai faktor 

penyebab terjadinya pernikahan usia remaja dan 

gambaran status kesehatannya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil akhir dari penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat desa Cio Gerong, institusi 

pendidikan (Fakultus Ilmu Kesehatan Universitas Kristen 

Satya Wacana/FIK UKSW), profesi keperawatan, dan 

bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya. 

1) Bagi masyarakat desa Cio Gerong 

Kiranya dapat memberi informasi yang jelas terkait 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
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pernikahan usia dini dan status kesehatan remaja 

yang menikah di usia dini, sehingga kelak dapat 

menjadi evaluasi untuk mengurangi persentase 

jumlah pernikahan usia remaja di desa tersebut. 

2) Bagi Institusi Pendidikan (FIK UKSW) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti dasar 

yang dipergunakan dalam wahana pembelajaran, 

khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya pernikahan usia dini dan status kesehatan 

remaja yang menikah di usia dini. 

3) Bagi profesi keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran kepada 

profesi keperawatan tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan 

status kesehatan remaja yang menikah di usia dini,  

sehingga perawat dapat menjalankan perannya 

sebagai konselor, edukator dan advokator terutama 

bagi profesi keperawatan komunitas, keperawatan 

keluarga maupun profesi keperawan anak, untuk 

mengurangi angka kejadian pernikahan usia dini. 
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4) Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan untuk peneliti dan 

dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


