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ABSTRAK

Pernikahan usia muda salah satunya disebabkan masih banyak orang tua beranggapan bahwa pernikahan usia dini bukan merupakan 
masalah karena dapat mencegah terjadinya seks bebas di kalangan remaja dan akan memperkecil kejadian hamil di luar nikah. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui hubungan persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini. Desain penelitian 
yaitu analitik korelasional dengan pendekatan retrospective. Variabel independen yaitu persepsi orang tua dan variabel dependen yaitu 
pernikahan dini. Populasi penelitian yaitu semua orang tua yang memiliki anak yang sudah menikah pada usia remaja dalam 6 bulan 
terakhir di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 orang dengan teknik total sampling. Instrument menggunakan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 14 responden mempunyai persepsi positif tentang pernikahan dini sebagian besar terjadi pernikahan 
dini sebanyak 12 responden (85,7%) dan pada 13 responden mempunyai persepsi negatif sebagian besar tidak terjadi pernikahan dini 
sebanyak 10 responden (76,9%). Semakin positif persepsi seseorang tentang pernikahan dini maka akan terjadi pernikahan dini. Orang 
tua dapat lebih bijaksana dalam menentukan keputusan untuk melangsungkan pernikahan anak di usia remaja sehingga kejadian 
pernikahan dini dapat dicegah.

Kata kunci: Persepsi, Pernikahan Dini, Remaja

ABSTRACT

Young marriage is one of them caused many parents assume that early marriage is not a problem because it can prevent the 
occurrence of free sex among adolescents and will reduce the incidence of pregnant out of wedlock. The purpose of the study to determine 
the relationship of parents’ perception of early marriage with the incidence of early marriage. The research design is correlational 
analysis with retrospective approach. Independent variable is parent perception and dependent variable that is early marriage. The study 
population is all parents who have married children at the age of adolescents in the last 6 months in the Sajen Pacet Village Mojokerto 
regency as many as 27 people with total sampling technique. Instrument using questionnaire. The results showed that 14 respondents had 
positive perception about early marriage, most of them were early marriage as many as 12 respondents (85,7%) and 13 respondents had 
negative perception most did not happened early marriage as many as 10 respondents (76,9%). The more positive a person’s perception 
of early marriage will be an early marriage. Parents can be more wise in determining the decision to marry a child in adolescence so 
that the incidence of early marriage can be prevented
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PENDAHULUAN

 Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur 
yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik 
dari segi persiapan fi sik, persiapan mental dan persiapan 
materi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dan akan menjadi 
permasalahan besar ketika tidak ditemukan analisa yang tepat 
terhadap permasalahan yang didasari oleh data yang akurat 
dan terpercaya serta solusi dan alternatif untuk memecahkan 
masalah ini. Kasus pernikahan usia dini di kalangan remaja 
semakin banyak terjadi, di beberapa daerah didapatkan 
bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang telah terdata 

dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun (Nurlaili, 
2015). Terjadinya pernikahan usia muda dikarenakan masih 
banyak orang tua yang beranggapan bahwa pernikahan usia 
dini tidak menjadi masalah karena hal itu dapat mencegah 
terjadinya seks bebas dikalangan anak muda serta masih 
banyak orang tua menganggap bahwa pernikahan dini akan 
memperkecil kejadian hamil di luar nikah karena jaman 
sekarang anak muda sudah berpacaran di bawah umur. Jika 
tidak dinikahkan akan berakibat buruk pada pasangan remaja 
tersebut dan akan mencoreng nama baik keluarga, persepsi 
tersebut yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda 
di kalangan remaja (Rosilayati, 2013). 
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Fenomena pernikahan dini masih ditemukan di berbagai 
belahan dunia. Bukan hanya menikah di usia awal 20-an tapi 
juga yang menikah sebelum usianya 17 tahun. Salah satu 
negara di dunia yang angka pernikahan di usia amat muda 
adalah India (Syaiful, 2016). Indonesia menempati peringkat 
ke-37 sebagai Negara dengan persentase pernikahan dini 
yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara 
setelah Kamboja. Permasalahan kesehatan reproduksi di 
mulai dengan adanya perkawinan/hidup bersama. Di antara 
perempuan 10-54 tahun, 2,6 persen menikah pertama kali 
pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah 
pada umur 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013). Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Jawa 
Timur prihatin dengan angka pernikahan usia dini yang pada 
tahun 2015 jumlahnya mencapai 3.000 pasangan. Pada tahun 
2016 masih dalam proses pendataan namun catatan Januari 
hingga Mei tahun ini di sejumlah daerah dikatakan masih 
cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto 
pada tahun 2015 di Kabupaten Mojokerto terdapat 239 orang 
yang melakukan pernikahan dini sedangkan di tahun 2016 
mengalami penurunan yaitu sebanyak 175 orang. Data dari 
KUA Kecamatan Pacet diketahui bahwa Di Desa Sajen pada 
tahun 2014 tercatat jumlah pernikahan di usia muda sebanyak 
7 anak, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 40 anak dan 
pada tahun 2016 jumlah pernikahan usia dini sebanyak 49 
anak hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifi kan 
dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
pada tanggal 01 Februari 2017 di Desa Sajen Pacet Mojokerto 
melalui wawancara terhadap 10 orang tua yang mempunyai 
anak yang melakukan pernikahan usia dini didapatkan 
bahwa terdapat 6 orang tua (60%) yang menikahkan anaknya 
dibawah umur karena orang tua menganggap anak sudah 
cukup umur untuk dapat membina rumah tangga, sedangkan 
4 orang tua (40%) menikahkan anaknya di usia muda karena 
dapat menghindarkan terjadinya perilaku seks bebas serta 
anak akan menjadi dewasa dengan sendirinya setelah mereka 
mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga.

Persepsi orang tua yang terkait dengan pernikahan usia 
dini seringkali dipengaruhi oleh ketakutan akan terjadinya 
kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk 
mempererat tali kekeluargaan, selain itu faktor budaya 
dan lingkungan juga kerapkali menjadi faktor terjadinya 
pernikahan usia dini (Maryatun, 2010). Persepsi atau 
anggapan bahwa menikah di usia muda dapat meringankan 
beban orang tua dan terhindar dari perbuatan zina sehingga 
orang tua menikahkan putrinya di usia muda. Persoalan 
pernikahan dini orang tua mempunyai peran penting 
yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi 
pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak 
dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama 
wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum 

menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang 
sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini 
tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan 
pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya 
pada usia di bawah 20 tahun (BKKBN, 2012). Maraknya 
pernikahan di usia muda berdampak pada rendahnya tingkat 
pendidikan dan rawannya perceraian di kalangan pasangan 
usia dini. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun 
mempunyai risiko terhadap alat reproduksinya karena 
pada masa remaja ini, alat reproduksinya belum matang 
untuk melakukan fungsinya. Pada usia 14–19 tahun, sistem 
hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak stabil mudah 
terjadi pendarahan dan terjadilah abortus atau kematian janin. 
Beberapa  resiko yang bisa timbul dari kehamilan di usia dini 
yaitu terjadinya kanker leher rahim, Resiko tinggi ibu hamil, 
hal ini berdampak pada peningkatan angka kematian ibu dan 
bayi (Husain, 2015).

Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, 
yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera 
dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih 
objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk 
mengatasi maraknya pernikahan dini (Sasmita, 2008). 
Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa 
akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta 
berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah 
umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah 
dan masyarakat terutama para orang tua yang mempunyai 
anak remaja merupakan jurus terampuh sementara ini 
untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur 
sehingga ke depannya di harapkan tidak akan ada lagi anak 
yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-
anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa 
depannya kelak (Ramdhani, 2015). Berdasarkan uraian 
diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang hubungan 
persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kejadian 
pernikahan dini di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten 
Mojokerto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
hubungan persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan 
kejadian pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yaitu analitik korelasional dengan 
pendekatan retrospective. Variabel penelitian yaitu persepsi 
orang tua sebagai variabel independen dan pernikahan dini 
sebagai variabel dependen. Populasi penelitian yaitu semua 
orang tua yang memiliki anak yang sudah menikah dalam 
usia remaja dalam 6 bulan terakhir di Desa Sajen Kecamatan 
Pacet Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 orang tua. Sampel 
diambil dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan 
dengan instrument kuesioner dan dianalisis menggunakan 
tabel distribusi frekwensi .
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HASIL PENELITIAN

Data Umum

1. Karakteristik Responden berdasarkan Usia Orang 
tua
Tabel 1 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 
berusia 41-50 tahun sebanyak 17 responden (63%).

2. Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan
Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir setengahnya 
responden wiraswasta sebanyak 13 responden (48,1%).

3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan
Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir setengahnya 
responden mempunyai latar belakang pendidikan tinggi 
sebanyak 13 responden (48,1%)

4. Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi
Tabel 4 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 
memperoleh informasi dari media elektronik sebanyak 
16 responden (59,3%).

Data Khusus

1. Persepsi Orang tua tentang pernikahan dini
Tabel 5 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 
mempunyai persepsi positif pernikahan dini sebanyak 
14 responden (55,6%).

2. Kejadian Pernikahan Dini
Tabel.6 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 
terjadi pernikahan dini sebanyak 14 responden 
(55,6%).

3. Hubungan Persepsi Orang tua dengan kejadian 
pernikahan dini 
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa dari 14 
responden yang mempunyai persepsi positif sebagian 
besar terjadi pernikahan dini sebanyak 12 responden 
(85,7%) dan tidak terjadi pernikahan dini sebanyak 2 
responden (14,3%). Dari 13 responden yang mempunyai 
persepsi negatif sebagian besar tidak terjadi pernikahan 
dini sebanyak 10 responden (76,9%) dan 3 responden 
(23,1%) mengalami pernikahan dini. 

Semakin positif persepsi seseorang tentang pernikahan 
dini maka akan terjadi pernikahan dini dan semakin negative 
persepsi seseorang tentang pernikahan dini maka tidak terjadi 
pernikahan dini.

PEMBAHASAN

Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini

Tabel 5 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 
mempunyai persepsi positif tentang pernikahan dini. 

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan 
yang diawali oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya 
stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian 
dan diteruskan ke otak, selanjutnya individu menyadari 

Tabel 1. Karakterisitik Responden Berdasarkan Usia 
Orang Tua 

Umur F %
30-40 Tahun  2 7,4
41-50 Tahun 17 63
> 50 Tahun  8 29,6
Total 27 100

Tabel 2. Karakterisi t ik Responden Berdasarkan 
Pekerjaan 

Pekerjaan F %
Swasta  7 25,9
Wiraswasta 13 48,2
Petani  7 25,9
Total 27 100

Tabel 3. Karakterisi t ik Responden Berdasarkan 
Pendidikan 

Pendidikan F %
Dasar  2  7,4
Menengah 12 44,4
Tinggi 13 48,2
Total 27 100

Tabel 4. Karakterisitik Responden Berdasarkan sumber 
informasi 

Sumber Informasi F %
Tenaga Kesehatan 8 29,6
Media Elektronik 16 59,3
Media Cetak 3 11,1
Teman/Keluarga 0 0
Total 27 100

Tabel 5. Persepsi Orang Tua tentang pernikahan dini 

Persepsi F %
Positif 14 55,6
Negatif 13 44,4
Total 27 100

Tabel 6. Kejadian Pernikahan Dini 

Kejadian Pernikahan Dini F %
Terjadi 14 55,6
Tidak Terjadi 13 44,4
Total 27 100

Tabel 7. Hubungan Persepsi Orang tua dengan kejadian 
pernikahan dini 

Persepsi
Kejadian Pernikahan Dini

Terjadi Tidak Terjadi Total
F % F % F %

Positif 12 85,7  2 14,3 14 100
Negatif  3 23,1 10 76,9 13 100
Total 15 55,6 12 44,4 27 100
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tentang adanya sesuatu. Melalui persepsi individu menyadari 
dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada 
di sekitarnya maupun tentang hal-hal yang ada dalam diri 
individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2014). 

Menurut peneliti responden yang mempunyai persepsi 
positif terjadi karena pengalaman yang diperoleh responden 
baik dari pengalaman teman atau pengalaman pribadi bahwa 
pernikahan dini tidak memberikan dampak apapun dalam 
kehidupan dan mereka dapat menjalani kehidupan rumah 
tangga dengan baik. selain itu adanya anggapan atau mitos 
yang berkembang di masyarakat bahwa jika remaja tidak 
segera menikah maka mereka dianggap sebagai perawan 
tua.

Menurut peneliti responden pada penelitian ini sudah 
cukup memahami bahwasanya pernikahan dini bukanlah 
tindakan yang baik untuk dilakukan, karena risiko yang 
dialami oleh remaja yang melakukan pernikahan dini 
lebih besar dari pada yang tidak, ditunjang pula dengan 
kesiapan secara psikologis pada remaja yang melakukan 
pernikahan dini dapat berpengaruh dalam melakukan tugas 
dan peran remaja putri baik sebagai ibu atau juga sebagai 
istri, sehingga banyak dari mereka yang menganggap bahwa 
pernikahan dini merupakan kegiatan yang tidak diharuskan 
oleh remaja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya 
perbedaan persepsi yang tidak terlalu jauh antara orang tua 
yang mempunyai persepsi positif dengan persepsi negatif, 
perbedaan tersebut terjadi karena adanya perubahan situasi 
social dan latar belakang pendidikan responden yang sudah 
banyak lulusan perguruan tinggi sehingga mereka banyak 
juga yang menganggap bahwa usia ideal pernikahan adalah 
diatas usia 20 tahun untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan umur responden diperoleh data pada table 
1 yaitu lebih dari 50% responden berusia 41-50 tahun 
sebanyak 17 responden (63%). Persepsi terbentuk dari 
adanya 3 indikator salah satunya adalah pengalaman di 
mana pengalaman merupakan hasil perpaduan antara panca 
indera manusia dan sumber daya alam yang ada di sekitar 
manusia. Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada 
pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh 
lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode 
tertentu. Menurut peneliti hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori 
usia dewasa akhir dimana pada kategori usia ini mereka 
sudah mempunyai pemahaman dan pertimbangan yang 
cukup matang dalam melakukan sesuatu, dan responden juga 
mempelajari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan 
oleh saudara atau keluarga terutama tentang pernikahan dini 
yang telah terjadi selama ini sehingga mereka menganggap 
bahwa pernikahan dini merupakan tindakan yang negatif 
yang dilakukan.

Berdasarkan pendidikan responden diperoleh data 
hampir setengahnya responden mempunyai latar belakang 
pendidikan tinggi sebanyak 13 responden (48,1%). 
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan 
lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang 
lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat 
kematangan kepribadian seseorang dalam meresponss 
lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau 
meresponss pengetahuan yang ada di sekitarnya Pendidikan 
yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang 
diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor 
ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu 
mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan 
jawaban sesuai dengan dirinya (Sobur, 2013). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 
responden termasuk pendidikan tinggi, di mana mereka 
mudah menerima informasi tentang pernikahan dini, dan 
dengan kondisi tersebut responden sudah menganggap bahwa 
pernikahan dini merupakan tindakan yang harus dihindari 
oleh remaja.

Kejadian Pernikahan Dini

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa lebih dari 50% 
pada responden terjadi pernikahan dini .

Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah 
pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki 
dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 
tahun, berkisar antara 17–18 tahun. Perkawinan usia muda 
adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. 
Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan 
usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral 
dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, 
sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi 
perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut 
ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun 
hukum Islam. Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan 
usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di 
atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang 
menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker 
leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim 
belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma 
Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi 
kanker.

Menurut peneliti sebagian besar responden banyak yang 
melakukan pernikahan dini. Hal ini terjadi karena responden 
mengikut tradisi dan keinginan orang tua yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya yang melangsungkan pernikahan 
anak-anaknya pada usia remaja atau kurang dari 21 tahun. 
Dengan berjalannya tradisi tersebut responden sudah 
meyakini bahwasanya pernikahan dini dapat dilakukan pada 
anak ketika masih usia remaja.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hampir setengahnya 
responden mempunyai latar belakang pendidikan tinggi 
sebanyak 13 responden (48,1%)

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan 
tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih 
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suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan 
menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang 
dalam merespons lingkungan yang dapat mempengaruhi 
wawasan berpikir atau merespons pengetahuan yang ada di 
sekitarnya Pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya 
informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 

Menurut peneliti latar belakang pendidikan orang tua 
termasuk pendidikan tinggi sehingga dengan latar belakang 
pendidikan tersebut orang tua akan lebih mudah menerima 
dan memahami informasi yang diterima terutama tentang 
pernikahan dini sehingga mereka akan mampu menentukan 
keputusan apakah pernikahan dini dapat dilangsungkan atau 
tidak. 

Hubungan Persepsi Orang tua dengan kejadian 
pernikahan dini

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa semakin positif 
persepsi seseorang tentang pernikahan dini maka akan 
melakukan pernikahan dini sehingga terdapat hubungan 
antara persepsi tentang pernikahan dini dengan kejadian 
pernikahan dini. 

Persepsi merupakan hasil proses pengamatan seseorang 
yang dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, 
pengetahuan, pendidikan dan sosial budaya. Persepsi 
merupakan mata rantai perubahan sikap. Hal ini akan 
membentuk sikap positif orang tua terhadap perkawinan 
usia dini yaitu segera menikahkan anak perempuan bila 
sudah mendapatkan haid. Budaya yang ada di masyarakat 
menganggap bahwa ada suatu kebanggaan kalau anak 
perempuan cepat menikah. Hal senada juga disampaikan oleh 
tokoh masyarakat bahwa masyarakat di daerahnya merasa 
bangga kalau anak perempuan sudah menikah.

Menurut peneliti hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa persepsi responden dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pernikahan dini yang dialami remaja, karena jika orang tua 
menganggap pernikahan dini merupakan tindakan yang 
baik dan harus dilakukan oleh remaja maka orang tua akan 
melaksanakan kegiatan tersebut demikian pula sebaliknya. 
Pada tabulasi silang terdapat 2 responden yang mempunyai 
persepsi positif dan tidak terjadi pernikahan dini. Hal ini 
terjadi karena responden sudah cukup memahami tentang 
dampak dari terjadinya pernikahan dini bagi anak mereka 
sehingga responden tidak melangsungkan pernikahan 
dini untuk anak mereka. sedangkan pada responden yang 
mempunyai persepsi negatif terdapat 3 responden yang 
melangsungkan pernikahan dini untuk anak mereka. Hal ini 
terjadi karena responden mengikuti tradisi atau kebiasaan 
yang berlangsung di lingkungan sekitar sehingga meskipun 
mereka mengetahui tentang dampak pernikahan dini mereka 
tetap melangsungkan pernikahan dini untuk anak-anak 
mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 
positif persepsi orang tua tentang pernikahan dini maka akan 
orang tua dapat melangsungkan pernikahan dini untuk anak 
mereka.

KESIMPULAN 

1. Persepsi orang tua di Desa Sajen Pacet Kabupaten 
Mojokerto tentang pernikahan dini sebagian besar adalah 
positif.

2. Lebih dari separuh responden terjadi pernikahan dini.
3. Terdapat hubungan antara persepsi tentang pernikahan 

dini dengan kejadian pernikahan dini di Desa Sajen 
Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Hal ini terjadi 
karena orang tua yang mendukung terhadap nilai budaya 
lama yang menyatakan bahwa menstruasi merupakan 
tanda dewasanya seorang anak gadis akan membentuk 
persepsi yang positif terhadap pernikahan usia dini 
sehingga dapat dikatakan semakin positif persepsi 
seseorang tentang pernikahan dini maka akan semakin 
terjadi pernikahan dini.

SARAN

1. Bagi Remaja dan Orang Tua
 Bagi remaja diharapkan dapat meningkatkan informasi 

tentang kesehatan reproduksi baik tentang kematangan 
organ ataupun persiapan kejiwaan responden melalui 
membaca artikel sehingga mereka dapat melakukan 
dan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan 
pernikahan dan orang tua dapat lebih bijaksana dalam 
menentukan keputusan untuk melangsungkan pernikahan 
pada anak di usia remaja angka kejadian pernikahan dini 
dapat lebih ditekan.

2. Bagi Tenaga Kesehatan
 Hendaknya tenaga kesehatan dapat memberikan 

informasi dan pembinaan pada remaja untuk dapat 
memberikan pendidikan kesehatan yang lebih intensif 
tentang kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja tentang 
pernikahan dini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengggunakan 

materi atau desain yang berbeda atau juga menggunakan 
jumlah sampel yang lebih banyak misalnya menggunakan 
faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang 
pernikahan dini melalui faktor pendidikan, atau 
budaya sehingga hasil penelitian lebih inovatif dan 
berkembang.
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