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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan

batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan 16

tahun dan laki-laki 19 tahun (Baswedanet.al, 2010). Sedangkan

menurut BKKBN (2011) batasan usia muda adalah 10-21 tahun.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja

dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan

pernikahan (Kusmiran, 2011).Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti

(2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang

dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan

pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia

kurang dari19 tahun (Romauli,2009). Pernikahan usia muda adalah

pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan

remaja (Kumalasari, 2012).

Perkembangan masa remaja secara global berlangsungantara

umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja

awal,15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa

remaja akhir.Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara

12-16 tahun padaanak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita

(Hurlock, 2009).
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Batas usia remaja menurut WHO (2014) adalah 12-24 tahun.

Sedangkan menurut Depkes RI (2010) adalah antara 10-19 tahun dan

belum kawin. Menurut BKKBN (2012) adalah 10-19 tahun.

Tabel 2.2. Batasan Remaja Menurut Usia

No. Pendapat
Para Ahli

Remaja
Awal

Remaja
Pertengahan

Remaja
Akhir

Dewasa
Muda

1. Feldman-
Elliot

10-14
Tahun 15-17 Tahun 18-20

Tahun -

2. Stantrock 10-13
Tahun 14-17 Tahun 18-22

Tahun -

3. James-
Traore

10-14
Tahun 15-19 Tahun - 20-24 Tahun

4. Indonesia - 10-19 Tahun - Belum
Menikah

Sumber : Damayanti (2012)

b. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong

terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan

dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai

berikut:

1) Menurut Jayadiningrat dalam Fatimah  (2009), sebab-sebab

utama dari pernikahan dini adalah:

a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan

dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

2) Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean dalam Fatimah (2009)

disebabkan oleh:

a) Masalah ekonomi keluarga
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b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga

lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya

c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka

dalam keluarga gadis akan berkurang satu

anggotakeluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan,

pakaian, pendidikandan sebagainya.

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong

terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan

masyarakat kita, yaitu:

1) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua,

anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk

menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak

dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan

dampak permasalahan yang dihadapi.

2) Orang tua (Parents)

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir

orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah

maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1

Tahun 1974.

c. Penyebab pernikahan usia dini (Surbakti, 2008) adalah

1) Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya

pernikahan dini.Kebanyakan dari mereka kurang menyadari

bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

2) Peraturan Budaya
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Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab

pernikahan dini.Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan

dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian

banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah

karena desakan budaya.

3) Keluarga cerai

Banyak anak – anak korban perceraian terpaksa menikah seara

dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk

meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga,

mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan

sebagainya.

4) Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah

daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam

pernikahan karena daya tarik fisik.

d. Masalah dan dampak yang terjadi

1) Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya

akanmenimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut (Romauli,

2009) :

a) Secara biologis

(1) Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima

kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk

komplikasi.

(2) Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan

pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi
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daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29

tahun.

b) Secara psikologis

(1) Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya

masih belum matang, sehingga masih labil dalam

menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.

(2) Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena

kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang

umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

c) Secara social ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan

untukkematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan

semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur

akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai

penopang hidup

2) Dampak pernikahan usia dini

Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan

dari kelurga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk

berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan

anak – anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka

akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya

mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan

meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak)

tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks

dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan

terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit

menular seksual serta HIV/AIDS (Erica, 2009).
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Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda

menurut (Kumalasari, 2012) yaitu

1. Kesehatan perempuan

a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga

dapat menimbulkan berbagai komplikasi

b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya

sendiri

c. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi

Beresiko pada kematian usia dini

d. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)

e. Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih

dari 10 kali bila jumlah mitra seks sebanyak 6 orang atau

lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15

tahun

f. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama,

semakin rentan terkena kanker serviks

g. Resiko terkena penyakit menular seksual

h. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri

2. Kualitas anak

a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya

kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk

kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri

b. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18

tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki

kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal
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3. Keharmonisan keluarga dan perceraian

a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus

dengan tingginya angka perceraian

b. Ego remaja yang masih tinggi

c. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari

mudanya

d. usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah

e. Perselingkuhan

f. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun

mertua

g. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil

dan emosional

h. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

Tim kerja dari WHO (dalam Notoatmodjo, 2007)

menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu

berperilaku tertentu adalah karena adanya empat alasan

pokok, yaitu:

1. Pemikiran dan Perasaan (thoughts and feeling), yakni

dalam bentuk pengetahuan,persepsi, sikap,

kepercayaan-kepercayaan, dan penilaian-penilaian

seseorangterhadap objek (dalam hal ini adalah objek

kesehatan). Penjelasan bentuk-bentuktersebut adalah

sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri

atau pengalaman orang lain. Seseorang

memperoleh pengetahuan bahwa api itu panas
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adalah setelahmemperoleh pengalaman tangan

atau kakinya kena api dan terasa panas.Seseorang

akan rajin merawat giginya setelah melihat orang

lain mengalamisakit gigi ataupun dia mengalami

sakit gigi.

b. Kepercayaan

Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua,

kakek atau nenek.Seseorang menerima

kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan

tanpaadanya pembuktian terlebih dahulu misalnya

wanita hamil tidak boleh makantelur agar tidak

kesulitan waktu melahirkan.

c. Sikap

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka

seseorang terhadap objek.Sikap sering diperoleh

dari pengalaman sendiri atau dari orang lain

yangpaling dekat. Sikap membuat seseorang

mendekati atau menjauhi orang lainatau objek lain.

Sikap positif terhadap nilai-nilai kesehatan tidak

selaluterwujud dalam suatu tindakan nyata. Hal ini

disebabkan oleh beberapaalasan, antara lain :

1) Sikap akan terwujud di dalam suatu tindakan

tergantung pada situasisaat itu. Misalnya

seorang ibu yang anaknya sakit, segera

inginmembawanya ke puskesmas, tetapi pada

saat itu tidak mempunyai uangsepeserpun
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sehingga ia gagal membawa anaknya ke

puskesmas.

2) Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh

tindakan yang mengacu kepadapengalaman

orang lain. Seorang ibu tidak mau membawa

anaknya yangsakit keras ke rumah sakit,

meskipun ia mempunyai sikap yang

positifterhadap rumah sakit (RS), sebab ia

teringat akan anak tetangganya yangmeninggal

setelah beberapa hari di Rumah Sakit.

3) Sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu

tindakan berdasarkan padabanyak atau

sedikitnya pengalaman seseorang. Seorang

akseptor KBdengan alat kontrasepsi IUD

mengalami pendarahan. Meskipunsikapnya

sudah positif terhadap KB, tetapi ia kemudian

tetap tidak mauikut KB dengan alat kontrasepsi

apapun.

4) Nilai (value)

Di dalam suatu masyarakat, apapun selalu

berlaku nilai-nilai yangmenjadi pegangan setiap

orang dalam menyelenggarakan

hidupbermasyarakat.Misalnya, gotong royong

adalah suatu nilai yang selaluhidup di

masyarakat.

2. Orang penting sebagai referensi (personal

reference)Perilaku orang, lebih-lebih perilaku anak
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kecil, lebih banyak dipengaruhioleh orang-orang yang

dianggap penting. Apabila seseorang itu

pentinguntuknya, maka apa yang ia katakan atau

perbuat cenderung untuk dicontoh.Untuk anak-anak

sekolah misalnya, maka gurulah yang menjadi panutan

perilakumereka. Orang-orang yang dianggap penting

ini sering disebut kelompokreferensi (reference group),

antara lain guru, alim ulama, kepala adat (suku),kepala

desa, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007).

3. Sumber-sumber daya (resources)

Sumber daya disini mencakup fasilitas-fasilitas, uang,

waktu, tenaga, dansebagainya.Semua itu berpengaruh

terhadap perilaku seseorang atau

kelompokmasyarakat.Pengaruh sumber-sumber daya

terhadap perilaku dapat bersifatpositif maupun negatif

(Notoatmodjo, 2007).

4. Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai (culture)

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan

sumber-sumber didalam suatu masyarakat akan

menghasilkan suatu pola hidup (way of life) yangpada

umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini

terbentuk dalam waktuyang lama sebagai akibat dari

kehidupan suatu masyarakat

bersama.Kebudayaanselalu berubah, baik lambat

ataupun cepat, sesuai dengan peradaban

umatmanusia.Kebudayaan atau pola hidup masyarakat

disini merupakan kombinasidari semua yang telah
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disebutkan diatas.Perilaku yang normal adalah salah

satuaspek dari kebudayaan dan selanjutnya

kebudayaan mempunyai pengaruh yangdalam

terhadap perilaku ini (Notoatmodjo, 2007).



18

B. Kerangka Konsep

Variabel bebas Variabel terikat

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

Kejadian

Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini
Adat Istiadat

Pengaruh Orang

Tua


