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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan persoalan remaja di berbagai belahan dunia tidak 

terkecuali Indonesia berangkat dari pergaulan negatif. Bagi sebagian remaja, 

pergaulan atau gaul merupakan sebuah keharusan. Masalah timbul tatkala 

pergaulan yang dijalani seringkali tidak di imbangi dan dibentengi dengan 

citra diri, sehingga mereka bergaul tanpa kendali, tanpa batasan norma, etika, 

hukum dan agama. Kondisi seperti itu perlu dibenahi, karena bila tidak akan 

merusak masa depan bangsa dan negara di samping masa depan remaja itu 

sendiri dan suatu saat mereka akan berkeluarga yang harus membina dan 

membangun rumah tangga agar mampu melahirkan generasi penerus yang 

berkualitas (Sudarmi, 2008). 

Remaja Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang 

cepat di masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, yang juga 

mengubah norma-norma, nilai-nilai, dan gaya hidup mereka. Remaja yang 

dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai 

tradisional yang ada, telah  mengalami pengikisan yang disebabkan oleh 

urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Hal ini diikuti pula oleh adanya 

revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup dan pilihan karir 

(Suryoputro, 2006). 
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Fenomena kawin muda merupakan mode yang terulang. Dahulu, 

kawin muda di anggap lumrah tetapi dengan bergantinya tahun, makin 

banyak yang menentang perkawinan diusia muda. Sekarang fenomena 

tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda 

dengan berbagai alasan, maka kini malah banyak remaja sendiri yang bercita-

cita untuk kawin muda. Mereka bukan saja remaja desa, melainkan juga 

remaja-remaja di kota besar (Maemunah, 2008). 

Pemerintah membuat kebijakan bahwa usia di bawah 21 tahun 

merupakan usia yang rentan untuk memulai suatu perkawinan. Hal ini 

disebabkan pada usia tersebut individu masih dalam batas akhir usia remaja 

yang penuh gejolak dan perubahan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga 

dikhawatirkan belum dapat menerima segala bentuk tanggung jawab yang 

dituntut dari adanya sebuah perkawinan (Walgito cit Broto 2008). 

Di Amerika Serikat  tingkat kehamilan remaja adalah tertinggi di 

dunia barat, dua kali lebih tinggi daripada yang terjadi di Inggris, Perancis, 

Kanada, hampir tiga kali lebih tinggi daripada Swedia dan tujuh kali lebih 

tinggi daripada Belanda (Santrock, 2005). 

Menurut Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 

2002-2003 hanya sekitar 46,1% remaja lelaki yang memiliki pemgetahuan 

tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), yang perempuan hanya sekitar 

43,1%. Sementara menurut Baseline Survey (1999), dapat diketahui bahwa 

hanya 55% dari total remaja kita mengetahui proses kehamilan yang benar, 

42% mengetahui tentang Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno 
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Deficiency Syndrom(HIV/AIDS) dan hanya 24% mengetahui tentang Penyakit 

Menular Seksual (PMS). Minimnya pengetahuan remaja tentang KRR telah 

menimbulkan berbagai persoalan di kalangan remaja. Menurut Hertog Saud, 

kepala Badan Organisasi Keluaraga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa 

Barat, 1000 penduduk, ada 126 jiwa di Jawa Barat usia 15 sampai 19 tahun 

sudah menikah. Sementara di Yogyakarta hanya 34 orang di Jawa Tengah 

serta Jawa Timur masing-masing sekitar 70 orang (Wisnubroto, 2008). 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IRRMA (Institut Romand de 

Recherce Numerique en Psysique des Materiux) di Sumatera terhadap 

pengetahuan sikap dan perilaku seksual remaja tahun 2003 dari 1.450 remaja 

yang menjadi responden sebanyak 22,36% pernah melakukan hubungan 

seksual sejak usia 16 tahun untuk remaja perempuan dan 17 tahun untuk 

ramaja laki-laki.  

Di Kabupaten Pacitan, khususnya di Kecamatan Punung dalam tahun 

2008 sampai 2009, wanita yang menikah pada usia muda adalah 124 orang. 

Hal ini belum diketahui penyebabnya mengapa wanita-wanita muda di 

kecamatan Punung memutuskan untuk menikah muda (Rekap Nikah KUA, 

2009). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bermaksud untuk mengetahui “hubungan antara faktor sosial 

dengan sikap remaja dalam mengambil keputusan untuk menikah muda di 

Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu; 

“Apakah ada hubungan antara faktor sosial dengan sikap remaja dalam 

mengambil keputusan untuk menikah muda di Kecamatan Punung Kabupaten 

Pacitan?”. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara faktor sosial dengan sikap remaja 

dalam mengambil keputusan untuk menikah muda di Kecamatan Punung 

Kabupaten Pacitan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara faktor sosial yang mempengaruhi 

remaja dalam mengambil keputusan untuk menikah muda. 

b. Untuk mengetahui gambaran sikap remaja dalam mengambil keputsan 

untuk  menikah muda 

c. Untuk mengetahui gambaran remaja menikah muda di Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi 

a. Pemerintah desa 

Memberi masukan kepada pemerintahan desa Punung, bidan 

desa serta tenga kesehatan untuk ikut serta memberikan penyuluhan 

tentang risiko menikah muda. 

b. Kantor Urusan Agama 

Memberi masukan dan data tentang pernikahan usia muda, 

sehingga instansi ini dapat memberi penyuluhan mengenai dampak 

negatif menikah muda. 

2. Bagi remaja 

Remaja dapat mengerti dan mengetahui tentang perilaku menikah 

muda dan resikonya. 

3. Bagi peneliti 

a. Menambah keilmuan peneliti di bidang penelitian 

b. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang cara penelitian  

c. Memberikan masukan pada masyarakat terkait tentang pencegahan 

perkawinan remaja di usia muda. 

4. Keilmuan 

Menambah khasanah keilmuan tentang faktor-faktor penyebab 

banyaknya perkawinan pada usia muda yang beresiko terhadap 

kesehatan reproduksi psikologis remaja, kesehatan kehamilan, 

kesibukan menjadi ibu di usia muda dan perceraian. 
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E. Keaslian Penelitian 

Menurut pengetahuan peneleti, penelitian ini belum pernah dilakukan 

tetap sudah ada penelitian tentang pernikahan di usia muda yang sudah 

dilakukan seperti: 

1. Maemunah (2008), dengan judul “Hubungan antara Faktor Pendidikan 

Remaja dan Ekonomi Keluarga dengan Sikap Remaja untuk 

Memutuskan Menikah Muda di Desa Prapag Kidul, Losari, Brebes”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasinal dengan 

pendekatan retrospektif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

tingkat pendidikan remaja dan ekonomi keluarga dengan sikap remaja 

memutuskan menikah muda. Jumlah responden sebanyak 50 orang di 

desa Prapag Kidul, Losari, Brebes. Alat ukur yang di gunakan adalah 

kuesioner tingkat pendidikan, ekonomi dan sikap terkait keputusan 

menikah muda. Analisa hubungan menggunakan analisis Pearson 

Product Moment.  

2. Lina Wiraswati (2001), dengan judul “Kesiapan Psikososiospiritual 

Pasangan Menikah Muda”. Penelitian ini dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif yaitu dengan cara observasi dan interview. Penelitian 

ini bertujuan ingin mengetahui latar belakang pasangan menikah muda 

dan sejauh mana keseiapan psikologis, sosial dan spiritual pasangan yang 

menikah muda. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah 

analisis descriptif. Hasil penelitiannya adalah : 
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a. Faktor yang melatar belakangi pasangan yang menikah muda 

diantaranya adalah individu merasa sudah siap untuk menikah, 

desakan dari orang tua yang dilandasi oleh ketakutan orang tua 

terhadap pergaulan bebas yang akan dilakukan anak sehingga 

mengakibatkan kehamilan di luar nikah. 

b. Kesiapan psikologis, sosial, spiritual pasangan yang menikah muda. 

 


