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BAB II  
TINJAUAN TEORI 

 

2.1. Remaja 

2.1.1. Pengertian Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara 

masa anaka-anak dan masa dewasa, yang dimulai pada 

saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 

atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang 

masa dewasa muda (Marheni dalam Soetjiningsih, 2004). 

Menurut Soetjiningsih 2004, jika pada usia remaja 

seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam 

dewasa atau bukan lagi remaja.  Sebaliknya, jika usia 

sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada 

orangtua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam 

kelompok remaja. 

Berikut ini adalah beberapa definisi tentang remaja: 

a) Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

remaja (adolescence) adalah mereka yang berusia 10-

19 tahun. 

b) Menurut UU No 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan 

anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 

tahun dan belum menikah. 
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c) Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia 

remaja berada pada rentang 12-23 tahun.  

d) Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah 

masa transisi perkembangan antara masa kanak-

kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai 

pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 

akhir belasan tahun atau awal 21 tahun. 

e) Menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan Perlindungan 

Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10 

sampai 21 tahun. 

f) Dalam tumbuh kembang menuju dewasa, berdasarkan 

kematangan psikososial dan seksual, semua remaja 

akan melewati tahapan berikut: 

1) Masa remaja awal/dini (early adolescence): umur 

11-13 tahun 

2) Masa remaja pertengatahan (middle 

adolescence): umur 14-16 tahun 

3) Masa remaja lanjut (late adolescence): umur  17-

20 tahun. (Soetjiningsih, 2004) 

Batasan usia remaja untuk masyarakat Indonesia sendiri 

adalah antara usia 11 tahun sampai usia 24 tahun. Hal ini 

dengan pertimbangan bahwa usia 11 tahun adalah usia 

dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder 
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mulai tampak. Batasan usia 24 tahun merupakan batas 

maksimal individu yang belum dapat memenuhi 

persyaratan kedewasaan secara sosial maupun 

psikologis. Individu yang sudah menikah dianggap dan 

diperlukan sebagai individu dewasa penuh sehingga tidak 

lagi digolongkan sebagai remaja (Sarwono, 2003). 

2.1.2. Tugas Perkembangan Remaja 

Menurut Havighurst (dalam santrock, 2003), tugas 

perkembangan adalah tugas-tugas yang harus 

diselesaikan individu pada fase-fase atau periode 

kehidupan tertentu; dan apabila berhasil mencapainya 

akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas 

perkembangan selanjutnya, tetapi jika gagal akan 

menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang 

bersangkutan dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

menuntaskan tugas berikutnya. 

Adapun yang menjadi sumber dari pada tugas-

tugas perkembangan tersebut menurut Havighurst 

adalah: Kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau 

budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Tuga-tugas 

perkembangan remaja menurut Havighurst sebagai 

berikut: 
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a. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman 

sebaya. 

b. Mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya 

secara efektif. 

d. Mencapai kemadirian emosional dari orangtua dan 

orang dewasa lainnya. 

e. Mancapai jaminan kemandirian ekonomi. 

f. Memilih dan mempersiapkan karir (pekerjaan). 

g. Belajar merencanakan hidup berkeluarga. 

h. Mengembangkan keterampilan intelektual. 

i. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab 

secara sosial. 

j. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika 

sebagai petunjuk/pembimbing dalam bertingkah laku. 

k. Mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

kepada tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

pribadi maupun social 

Menurut Hurlock, tugas-tugas dalam 

perkembangan mempunyai tiga macam tujuan yang 

sangat berguna. Pertama, sebagai petunjuk bagi individu 

untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari 

mereka pada usia-usia tertentu. Kedua, dalam memberi 
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motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa 

yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada 

usia tertentu sepanjang kehidupan mereka. Dan akhirnya, 

menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang 

mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari 

mereka kalau sampai pada tingkat perkembangan 

berikutnya. 

2.2. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini 

2.2.1. Pengertian Pernikahan Usia Dini 

Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan 

adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu 

dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. 

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan 

memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental 

karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan 

dapat menentukan jalan hidup seseorang. Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian 

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut 
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hukum perkawinan masing-masing agama dan 

kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang 

berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku 

(Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online 

Indonesia). 

Menurut UNIFPA (2006), pernikahan dini adalah 

pernikahan yang dilakukan oleh remaja 18 tahun, yang  

secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki 

kesiapan untuk memikul tanggungjawab perkawinan. 

2.2.2. Penyebab Pernikahan Usia Dini 

UNICEF mengemukakan 2 alasan utama terjadinya 

pernikahan dini (early marriage): 

1) Pernikahan dini sebagai sebuah strategi untuk 

bertahan secara ekonomi (early marriage as a strategy 

for economic survival). 

Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan 

timbulnya pernikahan dini. Ketika kemiskinan semakin 

tinggi, remaja putri yang dianggap menjadi beban 

ekonomi keluarga akan dinikahkan dengan pria lebih 

tua darinya dan bahkan sangat jauh jarak usianya, hal 

ini adalah strategi bertahan sebuah keluarga. 
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2) Untuk melindungi wanita (protecting girls) 

Pernikahan dini adalah salah satu cara untuk 

memastikan bahwa anak perempuan yang telah 

menjadi istri benar-benar terlindungi, melahirkan anak 

yang sah, ikatan perasaan yang kuat dengan 

pasangan dan sebagainya. Menikahkan anak di usia 

muda merupakan salah satu cara untuk mencegah 

anak dari perilaku seks pra-nikah. Kebanyakan 

masyarakat sangat menghargai nilai keperawanan dan 

dengan sendirinya hal ini memunculkan sejumlah 

tindakan untuk melindungi anak perempuan mereka 

dari perilaku seksual pranikah. 

Mathur, Greene, dan Malhotra (2003) dalam International 

Center for Research On Women (ICRW), juga 

mengungkapkan beberapa penyebab pernikahan dini, 

yaitu : 

1) Peran gender dan kurangnya alternatif (Gender roles 

and a lack of alternatives) 

Remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa, merupakan suatu periode ketika anak 

laki-laki dan anak perempuan menghadapi sejumlah 

tekanan yang menuntut mereka untuk menyesuaikan 

diri, menyelidiki, dan mengalami kehidupan seperti 
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yang telah budaya definisikan. Anak laki-laki pada 

sebagian besar masyarakat menghadapi tekanan 

sosial dan budaya selama masa remaja untuk berhasil 

di sekolah, membuktikan seksualitasnya, ikut serta 

dalam olahraga dan aktivitas fisik, mengembangkan 

kelompok social dengan teman sebayanya, 

menunjukkan kemampuan mereka dalam menangani 

ekonomi keluarga dan tanggung jawab financial. 

Remaja putri mengalami hal yang berlawanan, 

pengalaman masa remaja bagi para remaja putri di 

banyak negara berkembang lebih difokuskan pada 

masalah pernikahan, menekankan pada pekerjaan 

rumahtangga dan kepatuhan, serta sifat yang baik 

untuk menjadi istri dan ibu. 

2) Nilai virginitas dan ketakutan mengenai aktivitas 

seksual pranikah (value of virginity and fears about 

premarital sexual activity) 

Beberapa budaya di dunia, wanita tidak memiliki 

kontrol terhadap seksualitasnya, tetapi merupakan 

properti bagi ayah, suami, kelurga atau kelompok etnis 

mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah, 

melakukan aktivitas seksual, biasanya anggota 

keluarga yang menentukan, karena perawan atau 
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tidaknya seseorang sebelum menikah menentukan 

harga diri keluarga. Ketika anak perempuan 

mengalami menstruasi, ketakutan akan aktivitas 

seksual sebelum menikah dan kehamilan menjadi 

perhatian utama keluarga. Penelitian di Indonesia 

menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia 

muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang 

terjadi di luar pernikahan (Bennet, 2001 dan Gupta, 

2000). 

3) Pernikahan sebagai usaha untuk menggabungkan dan 

transaksi (marriage alliances and transactions) 

Tekanan menggunakan pernikahan untuk memperkuat 

keluarga, kasta, atau persaudaraan yang kemudian 

membentuk penggabungan politik, ekonomi, dan 

sosial cenderung menurunkan usia untuk menikah 

pada beberapa budaya (Chandrasekhar, 1996 dan 

Hussain, 2001). Transaksi ekonomi juga menjadi 

bagian integral dalam proses pernikahan. 

4) Kemiskinan (the role of poverty) 

Kemiskinan dan tingkat ekonomi lemah juga 

merupakan alasan yang penting menyebabkan 

pernikahan dini pada remaja putri. Remaja putri yang 

tinggal di keluarga yang sangat miskin, sebisa 
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mungkin secepatnya dinikahkan untuk meringankan 

beban keluarga. 

Adapun pernikahan usia remaja yang disebabkan oleh 

faktor dari diri sendiri, yaitu sebagai berikut:  

1. Menurut Sarwono (2003), pernikahan muda atau 

pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, 

hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap 

perilaku seksual yang membuat mereka melakukan 

aktivitas seksual sebelum menikah sehingga 

menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi 

yang diambil adalah dengan menikahkan mereka.  

2. Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 2003) 

menyatakan bahwa pernikahan muda juga sering 

terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk 

melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling 

mencintai dan siap untuk menikah, selain itu faktor 

penyebab lain terjadinya pernikahan muda adalah 

perjodohan orangtua, perjodohan ini sering terjadi 

akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan 

ekonomi. 

3. Selain itu menurut Surjandi 2002, pernikahan usia 

remaja juga sering disebabkan oleh rasa ingin coba-

coba, perubahan organobiologik yang dialami remaja 
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mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan mempunyai 

kecendrungan mencoba hal-hal baru. 

2.2.3. Resiko/ Dampak dari Pernikahan Usia Dini  

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN, 2005) usia untuk hamil dan melahirkan 

adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia 

tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan 

untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak 

ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan 

fisik, kesiapan mental (emosi/psikologis) dan kesiapan 

sosial/ekonomi. Secara umum, seorang perempuan 

dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan 

pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti 

tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 

tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 

2005). 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Puspitasari 

(2006) mengemukakan bahwa pernikahan usia remaja 

dapat berdampak pada ketidakharmonisian dalam 

rumahtangga karena secara psikologis pasangan yang 

menikah di usia remaja tidak memiliki kesiapan 

emosi/mental. Sedangkan Chariroh, 2004 (dalam 

Puspitasari, 2006) juga mengatakan bahwa perceraian 
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sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang 

dilakukan tanpa kematangan usia dan psikologi. 

Mathur Greene, dan Malhotra (2003) juga 

mengemukakan sejumlah resiko/konsekuensi negatif dari 

pernikahan dini atau menikah di usia muda yang 

mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang 

menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya. 

1) Akibatnya dengan kesehatan (Health and related 

outcomes) 

a) Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak 

diinginkan, dan aborsi yang tidak aman 

mempengaruhi kesehatan remaja putri. 

b) Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses 

pelayanan. 

c) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan 

abnormalitas. 

d) Meningkatnya penularan penyakit seksual dan 

bahkan HIV/AIDS. 

2) Akibatnya dengan kehidupan (Life outcomes) 

a) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan 

dukungan social 
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b) Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan 

hukum karena keahlian, sumber-sumber, 

pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas. 

3) Akibatnya dengan anak (Outcomes for children) 

Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan 

yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, 

berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita 

muda secara fisik dan lemahnya pelayanan 

kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. 

Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 

20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi. 

4) Akibatnya dengan perkembangan (development 

outcomes) 

Hal ini berkaitan dengan Millenium Develovement 

Goals (MDGs) seperti dukungan terhadap pendidikan 

dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika 

dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan 

jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat 

akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang 

meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan 

memperoleh keahlian serta informasi yang 

berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota 
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keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa 

dewasa yang berhasil. 

2.3. Gambaran Status Kesehatan  

2.3.1. Definisi Sehat 

Definisi WHO tentang sehat mempunyai karekteristik 

berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang 

positif: 

a. Mempehatikan individu sebagai sebuah sistem yang 

menyeluruh 

b. Memandang sehat dengan mengidentifikasi 

lingkungan internal dan eksternal 

c. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu 

dalam hidup 

Sehat dalam pengertian yang paling luas adalah 

suatu keadaan yang dinamis dimana individu 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan 

lingkungan internal dan ekternal untuk mempertahankan 

keadaan kesehatannya. Lingkungan internal terdiri dari 

beberapa faktor yang psikologis, dimensi intelektual dan 

spiritual, dan proses penyakit. Lingkungan eksternal 

terdiri dari faktor-faktor di luar individu yang mungkin 

mempengaruhi kesehatan, antara lain variabel 
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lingkungan fisik, hubungan social dan ekonomi (potter & 

Perry, 2005). 

2.3.2. Model Sehat-Sakit 

- Agen-Penjamu-Lingkungan (Leavell at all, dalam Potter 

& Perry 2005) 

Menurut pendekatan model ini tingkat sehat dan sakit 

individu atau kelompok ditentukan oleh hubungan 

dinamis antara Agen, Penjamu, dan Lingkungan. 

1. Agen ialah berbagai faktor internal-eksternal yang 

dengan atau tanpanya dapat menyebabkanterjadinya 

penyakit atau sakit. Agen ini bisa bersifat biologis, 

kimia, fisik, mekanis,atau psikososial. Dengan 

adanya agen ini tidak berarti bahwa orang tersebut 

akan menderita sakit, tapi agen pasti ada bila terjadi 

suatu penyakit tertentu.  

2. Penjamu ialah sesorang atau sekelompok orang 

yang rentan terhadap penyakit/sakit tertentu. Faktor 

penjamu adalah situasi atau kondisi fisik dan 

psikososoial yang menyebabkan seseorang yang 

beresiko menjadi sakit. Contoh dari masing-masing 

faktor tersebut antara lain riwayat keluarga, usia, 

atau gaya hidup penjamu. 
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3. Lingkungan terdiri dari seluruh faktor yang ada diluar 

penjamu. Lingkungan fisik antara lain tingkat 

ekonomi, iklim, kondisi tempat tinggal, penerangan 

dan kebisingan. Lingkungan social terdiri dari 

berbagai faktor yang berhubungan dengan interaksi 

seseorang atau sekelompok orang dengan orang lain 

termasuk stress, konflik dengan orang lain, kesulitan 

ekonomi, dan krisis hidup misalnya kematian 

pasangan. 

Model ini menyatakan bahwa sehat dan sakit ditentukan 

oleh interaksi yang dinamis dari ketiga variabel tersebut. 

2.3.3. Status Kesehatan 

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang 

sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-

masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Demikian pula 

pemecahan masalah kesehatan, tidak hanya dilihat dari 

segi kesehatannya sendiri tetapi harus dilihat dari seluruh 

segi yang ada pengaruhnya terhadap masalah sehat-

sakit atau kesehatan tersebut (Notoatmodjo, 2003).  

Hendrik L. Bloom (dalam Notoatmodjo, 2003), 

mengidentifikasi empat faktor utama yang berpengaruh 

terhadap status kesehatan, yaitu keturunan, lingkungan, 

pelayanan kesehatan dan perilaku. 
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2.1. Bagan faktor yang mempengaruhi status kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keturunan termasuk dalam faktor utama, karena 

sifat genetik diturunkan oleh orangtua kepada 

keturunannya. Sifat genetik ini sebagian bertanggung-

jawab terhadap kapasitas fisik dan mental keturunannya. 

Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial. 

Lingkungan fisik dapat menjadi kekuatan yang buruk dan 

merusak kesehatan manusia. Ketidaksetaraan dalam 

organisasi sosial mendorong terjadinya kemiskinan yang 

secara langsung memberikan kontribusi terhadap 

masalah-masalah kesehatan. Bagaimana masalah-

masalah kesehatan dipecahkan sangat tergantung pada 

pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan. Perilaku kesehatan (health behaviour) juga 

menentukan status kesehatan. Keempat faktor tersebut 

Pelayanan 
kesehatan 

Status 
kesehatan 

Perilaku 

keturunan 

Lingkungan: 
-fisik 
sosial,ekonomi,budaya 
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(keturunan, lingkungan, perilaku dan pelayan kesehatan) 

disamping berpengaruh langsung kepada kesehatan, 

juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status 

kesehatan akan tercapai secara optimal bilamana 

keempat faktor tersebut secara bersama-sama 

mempunyai kondisi yang optimal pula. Salah satu faktor 

saja berada dalam keadaan yang terganggu (tidak 

optimal) maka status kesehatan akan tergeser ke arah 

dibawah optimal (Notoatmodjo, 2003). 

2.3.4. Status Kesehatan Remaja di Indonesia 

Sulistyowati 2009, dalam hasil penelitiannya 

didapatkan sampai sekarang ini masih cukup rendah 

kesehatan remaja di Indonesia. Analisis lanjut ini dibuat 

berdasarkan data Riskesdas 2007 yang digabung dengan 

data Susenas Kor 2007. Analisis ini untuk mengetahui 

status kesehatan remaja di Indonesia. Kajian ini 

dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan 

kepada pengambil kebijakan kesehatan khususnya 

kesehatan remaja di Indonesia. Prevalensi kesehatan 

mental remaja ditemukan 10,1%.  

Menurut status perkawinan sebanyak 13,2% 

remaja sudah kawin dan sebesar 0,6% remaja sudah 
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cerai perkawinan (cerai hidup atau cerai mati), 

sedangkan menurut tingkat sosial ekonomi lebih banyak 

remaja yang tingkat sosial ekonomi rendah/miskin. 

Distribusi frekuensi remaja menurut tingkat pendidikan 

paling banyak pendidikan tamat Sekolah Dasar/SD 

(31,3%), sedangkan remaja perguruan tinggi sebesar 

1,5% (Sulistyawati, 2009).  

2.4. Gambaran Status Kesehatan Dan Faktor Penyebab 

Pernikahan Usia Dini Pada Remaja 

Pernikahan dini pada remaja dapat berdampak pada 

kesehatan remaja itu sendiri, baik secara fisik maupun psikis. 

Seperti yang telah dikatan oleh beberapa ahli bahwa dari usia 

pernikahan yang terlalu muda, dapat beresiko terhadap 

kesehatan. Penyebab pernikahan usia remaja dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor yaitu faktor yang timbul dari dalam diri 

sendiri dan juga dari luar dirinya. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Sarwono (2006) bahwa pernikahan muda 

atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, ini 

terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual 

yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum 

menikah sehingga menyebabkan kehamilan yang kemudian 

solusi yang diambil adalah dengan menikahkan mereka. 
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Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 2003) juga 

menyatakan bahwa pernikahan usia remaja juga sering terjadi 

karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan 

pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap 

untuk menikah, selain itu faktor penyebab lain terjadinya 

pernikahan usia remaja adalah perjodohan orangtua, 

perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan akibat 

dari permasalahan ekonomi. Ada pun menurut Surjandi 2002, 

pernikahan usia remaja juga sering disebabkan oleh rasa ingin 

coba-coba, perubahan organobiologik yang dialami remaja 

mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan mempunyai 

kecendrungan mencoba hal-hal baru. UNICEF (2005), juga 

mengemukakan bahwa pernikahan usia remaja juga 

merupakan salah satu cara untuk melindungi remaja 

perempuan dari seks pranikah dan juga karena faktor ekonomi. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, terdapat 

beberapa faktor penyebab pernikahan usia remaja yaitu 

sebagai berikut : 

1) Rasa ingin coba-coba. Hal ini dikarenakan remaja 

mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan mempunyai 

kecendrungan mencoba hal-hal baru yang salah satunya 

adalah aktivitas seks pranikah. 
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2) Kehamilan diluar nikah/pranikah. Kehamilan yang tidak 

direncakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, 

mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia 

dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

3) Remaja merasa saling mencintai dan merasa telah siap 

untuk menikah. 

4) Putus sekolah dan faktor ekonomi, tingkat ekonomi lemah 

juga merupakan alasan yang penting menyebabkan 

pernikahan dini pada remaja putri. Remaja putri yang tinggal 

di keluarga yang tingkat ekonomi rendah, sebisa mungkin 

secepatnya dinikahkan untuk meringankan beban keluarga, 

begitu juga halnya dengan remaja yang putus sekolah. 

5) Faktor orangtua, dimana orangtua juga mendorong anak 

untuk segera menikah demi melindungi anak dari seks dan 

kehamilan pranikah. 

Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja memiliki 

dampak atau resiko negatif dalam kehidup seseorang termasuk 

juga terhadap status kesehatannya, baik itu kesehatan secara 

fisik maupun kesehatan secara psikologis. 

Secara fisik pernikahan usia remaja dapat 

mengakibatkan kelahiran anak prematur, BBLR (Berat Badan 

Lahir Rendah), child abuse, penelantaran anak yang 
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dikarenakan seseorang yang menikah di usia remaja belum 

mampu merawat anaknya, dan bahkan kematian anak (Gantt 

dan Rosenta, 2004). Sedangkan secara psikologis, menurut 

Gantt dan Rosenta (2004) pernikahan usia remaja juga 

beresiko terhadap harga diri rendah. Menurut PuspitasarI 

(2006), pernikahan usia remaja dapat berdampak pada 

ketidakharmonisan dalam ruamhtangga karena secara 

psikologis pasangan yang menikah di usia remaja tidak 

memiliki kesiapan emosi/mental. Chariroh (2004), 

mengemukakan bahwa perceraian sebagai salah satu dampak 

dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia dan 

psikologi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan 

usia dini berdampak kepada beberapa hal sebagai berikut: 

1. kelahiran anak premature dan BBLR (Berat Badan Lahir 

Rendah) 

2. child abuse (kekerasan pada anak) 

3. Penelantaran anak 

4. Harga diri rendah 

5. Ketidakharmonisan dalam ruamhtangga 

6. Perceraian 

 
 
 


