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PERKAWINAN USIA MUDA 
& 

DAMPAKNYA

 
 

 

 

Fakta Pernikahan Usia Muda

• Menurut United Nations Development 
Economic and Social Affairs (UNDESA), 
Indonesia merupakan negara ke-37 
dengan jumlah perkawinan dini terbanyak 
di dunia. 

• Untuk level ASEAN, Indonesia berada di 
urutan kedua terbanyak setelah Kamboja 

• Rata-rata kelahiran pada remaja (Age 
Specific Fertility Rate/ASFR) usia 15-19 
tahun meningkat dari 35 per 1.000 
kelahiran hidup pada 2007 menjadi 45 
per 1.000 di 2012. 

• Target menurunkan ASFR menjadi 30 per 
1.000 kelahiran hidup semakin jauh dari 
harapan.
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Continue

• Hasil Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 2010 
menyatakan 46% 
perempuan Indonesia 
menikah sebelum berusia 
20 tahun. 

• Prevalensi umur 
perkawinan pertama 
perempuan usia 10-14 
tahun (4,8 persen) dan usia 
antara 15-19 tahun 
sebanyak 41,9 persen

 
 

 

 

Fakta Di Salatiga

• Laju Pertumbuhan Penduduk 
(LPP) Salatiga (2000-2010) 
sebesar 1,09 persen

• LPP Salatiga adalah terbesar ke-3 
di Provinsi Jateng setelah Kota 
Semarang dan Kabupaten Jepara, 
sedangkan rata-rata LPP provinsi 
0,37 persen

• Salatiga memiliki TFR sebesar 2,7 
cukup tinggi diatas nasional 

(2,6) Target MDG 2,1 ????
• Unmet need Salatiga sebesar 12 

(tertinggi di Jateng), sedang rata-
rata provinsi 6
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Rumusan Masalah

• Faktor-faktor apa sajakah yang 
menyebabkan terjadinya perkawinan usia 
muda di Salatiga ?

• Bagainanakah dampak perkawinan usia 
muda terhadap kondisi sosio ekonomi 
keluarga ?

• Intervensi kebijakan apakah yang harus 
dilakukan untuk mengendalikan terjadinya 
perkawinan usia muda ?

 
 

 

 

Tujuan Penelitian

• Mengetahui dampak perkawinan usia
muda terhadap kondisi sosio ekonomi 
keluarga di Kota Salatiga

• Menjelaskan faktor-faktor penyebab 
terjadinya perkawinan usia muda di Kota 
Salatiga.
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Metodologi

Pendekatan & Jenis Penelitian
• Kualitatif – Diskriptif cases study

Unit Amatan & Analisis
• Keluarga atau individu yang melakukan perkawinan usia 

dini, orang tua dari individu yang melakukan perkawinan 
usia dini.

• Dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi sosio-
ekonomi keluarga dan faktor-faktor penyebab terjadinya 
perkawinan usia muda di Salatiga

 
 

 

 

Continue

Teknik Pengumpulan Data:
• Observasi
• Wawancara
• Studi Dokumen
Analisis Data:
Reduksi Data Display Data Verification 
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Kerangka Pikir Penelitian

PERNIKAHAN 
DINI

PENYEBAB

Pendidikan rendah

Putus Sekolah

Adat /Tradisi

Perilaku Sex 
Menyimpang

Pendidikan Sex 
“Jalanan”

Lingkungan
Semakin “Permisif”

Terpaan Media & 
Melek Media

Putus Sekolah
“Terpaksa”

Subordinasi

Disharmonisasi
Keluarga

Kesiapan ekonomi

Kesiapan Mental

Akibat

 
 

 

 

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Latar belakang pendidikan (anak dan orang tua)
• Pada wilayah pedesaan dan pinggiran UKP perempuan berkorelasi 

dengan tingkat pendidikan.
• Pendidikan yang rendah khususnya untuk perempuan (putus sekolah) 

memiliki potensi yang tinggi untuk terjadinya pernikahan muda 
posisi tawar yang rendah terhadap tradisi atau keinginan orang tua

• Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah dan kuatnya tradisi 
berpotensi terjadinya perkawinan usia dini terhadap anaknya

• Rendahnya pendidikan orang tua dan anak berdampak pada Ketidak-
tahuan hukum structural terkait dengan kebijakan perkawinan dan 
pentingnya menghindari perkawinan usia dini.
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Continue: Temuan Hasil Penelitian

Rasa Ingin Tahu dan Pergaulan
• pernikahan dini yang tinggi memiliki korelasi dengan kehamilan 

tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja. 
• KTD berhubungan dengan pernikahan dini lantaran mayoritas 

korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya.
• KTD di kalangan remaja terjadi karena rasa keingin-tahuan yang 

tinggi tentang sex tidak tersalurkan secara benar
• Modernisasi dan “melek media” tidak selalu berkembang secara 

linear
• Ketidakmampuan remaja dalam menseleksi informasi dari dunia 

maya menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang (Sex bebas)
• Pergaulan di tempat yang salah semakin memperkuat perilaku 

menyimpang

 
 

 

 

Continue: Temuan Hasil Penelitian

Lingkungan Keluarga
• Perubahan sosial yang senantiasa 

berubah tidak diikuti perubahan fungsi 
dari keluarga yang seharusnya semakin 
berkembang (pranata keluarga)

• Ketidak tahuan dan Ketidak-mampuan 
orang tua tentang pendidikan sex, 
menyebabkan pendidikan sex tidak 
dikenalkan secara dini di keluarga 
(Inkonsistensi cara pandang & cara 
pikir orang tua)

• Lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat yang semakin permisif 
(longgar) terhadap penyimpangan 
perilaku remaja
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Continue: Temuan Hasil Penelitian

Minimnya Pengetahuan Tentang Pendidikan 
Sex

• Pendidikan Sex masih dipahami secara salah/ negatif
• Sex baik dikalangan keluarga, lingkungan masyarakat 

dan bahkan pendidikan masih dianggap tabu
• Minimnya pendidikan sex (kespro) bermuara pada 

tren peningkatan seks bebas, dan terjadinya 
perkawinan usia muda karena KTD

• Terpaan media yang demikian kuat tidak dibarengi 
dengan kemampuan “melek media” yang benar

 
 

 

 

• Dampak social-psychologis secara umum paling dirasakan oleh 
kaum perempuan yang melakukan perkawinan usia muda, dampak 
ini meliputi angka putus sekolah karena “terpaksa”, tertutupnya 
masa depan (social climbing jauh dari jangkauan), tingkat stress 
yang tinggi karena merasa malu dan dikucilkan, dan belum siap 
sebagai ibu rumah tangga.

• Dampak secara ekonomi menjadi hal paling vital pada semua 
pasangan dalam kasus penelitian ini. Mereka (pasangan muda) 
secara ekonomi sama sekali belum siap, karena masih sekolah/ 
kuliah dan belum memiliki pekerjaan, sehingga potensi terjadinya 
disharmonisasi keluarga sangat kuat yang disebabkan karena 
tekanan ekonomi.

Continue: Temuan Hasil Penelitian
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Rekomendasi
• Internalisasi pendidikan sexualitas sejak dini, 

baik pada tingkatan keluarga maupun 
pendidikan formal. Pendidikan seksualitas 
bertujuan untuk membentuk sikap emosional 
yang sehat terhadap masalah seksualitas dan 
membimbing remaja menjalani kehidupan 
dewasa yang sehat dan bertanggungjawab.

• Penguatan peran keluarga dan sekolah terkait 
dengan pendidikan sexualitas (berdasarkan 
kasus penelitian perkawinan usia dini terjadi 
didorong karena KTD pada usia sekolah 
cukup memprihatinkan)

• Revitalisasi program kependudukan dan 
keluarga berencana dengan lebih 
mendekatkan pada dunia remaja/ bersentuhan 
langsung dengan dunia anak remaja 

 
 

 

 

 

Continue Rekomendasi

• Menata ulang kembali peran Pemerintah 
Daerah dalam pengendalian pernikahan 
dini dan KB, karena sejak reformasi gaung 
sepak terjang pemerintah dalam bidang 
kependudukan cenderung melemah 
(dilemahkan?)
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