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ABSTRAK 

 

Perkawinan usia muda masih banyak terjadi di Indonesia baik di perkotaan 

maupun perdesaan dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya 

yang berbeda. Persentase pernikahan usia muda di Indonesia masih tergolong 

tinggi, yaitu peringkat 37 di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Usia 

kawin pertama muda dapat mengakibatkan efek negatif bagi pendidikan, sosial 

ekonomi, kependudukan, psikologi, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya terhadap usia kawin 

pertama muda perempuan wilayah urban dan rural di kabupaten Tuban.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross-

sectional. Sampel penelitian adalah 62 orang wanita yang menikah di usia kurang 

dari 21 tahun pada tahun 2013 di kecamatan Tuban dan kecamatan Grabagan 

kabupaten Tuban. Subjek ditarik dari populasi dengan cara cluster random 

sampling. Variabel bebas penelitian adalah tempat tinggal, sumber informasi, 

informasi pendewasaan usia perkawinan, pendidikan, pendidikan orang tua, 

pekerjaan, penghasilan, persepsi pacaran, pengalaman pacaran, persepsi tentang 

“perawan tua”, persepsi orang tua tentang “perawan tua”, dan keinginan 

keturunan. 

Analisis hubungan dengan Fisher’s exact test dan Ci-Square test 

menunjukkan bahwa tempat tinggal, pendidikan, dan pendidikan orang tua 

memiliki hubungan bermakna dengan usia kawin pertama muda (p<0,05). Hasil 

analisis pengaruh dengan regresi logistik berganda (multiple logistic regression), 

dengan tingkat kepercayaan α= 0,05 menunjukkan bahwa nilai signifikansi tempat 

tinggal p= 0,008 (p<0,05) dan pendidikan p=0,037 (p<0,05). 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa terdapat pengaruh faktor sosial 

yang meliputi tempat tinggal dan pendidikan terhadap usia kawin pertama muda 

perempuan di wilayah urban dan rural kabupaten Tuban, sedangkan faktor 

ekonomi dan budaya tidak ada yang berpengaruh terhadap usia kawin pertama 

muda perempuan wilayah urban dan rural di kabupaten Tuban. 
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