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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 282 remaja di tiga 

Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor meliputi SMP Negeri 1 Tamansari, 

SMP Negeri 1 Leuwisadeng dan SMP Negeri 2 Megamendung, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap pernikahan 

di bawah umur (54,6%). Selain itu, pada penelitian ini terdapat responden 

yang berumur 13 tahun sebanyak 18,4%. Responden penelitian ini lebih 

banyak berjenis kelamin perempuan (54,3%). Responden sebagian besar 

memiliki orang tua dengan penghasilan di bawah UMR Kabupaten Bogor 

(79,1%) dan terdapat sebagain orang tua dengan pendidikan rendah 

(21,6%). Mayoritas responden berasal dari Suku Sunda (80,9%). Sebagian 

besar responden menyatakan situasi pandemi mendukung pernikahan di 

bawah umur (62,4%). Selain itu, sebagian besar responden memiliki 

keluarga yang mendukung (83,3%) pernikahan terhadap pernikahan di 

bawah umur. Hal yang sama pada variabel teman sebaya, budaya dan 

media sosial dengan lebih banyak mendukung pernikahan di bawah umur 

pada teman sebaya (62,1%), budaya (64,9%) dan media sosial (75,5%) 

dibanding yang tidak mendukung pernikahan di bawah umur. 

b. Berdasarkan karakteristik individu, variabel jenis kelamin (p value = 

0,008) memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi remaja tentang 

pernikahan di bawah umur. Sementara itu, variabel umur tidak terdapat 

hubungan dengan persepsi remaja terhadap pernikahan di bawah umur. 

c. Berdasarkan lingkungan biologis, pada penelitian ini dinyatakan situasi 

pandemi tidak berhubungan dengan persepsi remaja tentang pernikahan di 

bawah umur. 

d. Berdasarkan lingkungan sosial, variabel keluarga (p value = 0,000) dan 

variabel budaya (p value = 0,000) memiliki hubungan yang signifikan 
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dengan persepsi remaja tentang pernikahan di bawah umur. Sementara itu, 

variabel pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, suku, teman sebaya 

dan media sosial diketahui tidak memiliki hubungan dengan persepsi 

remaja tentang pernikahan di bawah umur. 

e. Variabel yang paling berhubungan terhadap persepsi remaja tentang 

pernikahan di bawah umur adalah variabel keluarga (POR= 3,931; 95% 

CI: 1,900 - 8,133). 

 

V.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian, 

diantaranya: 

a. Bagi Keluarga Responden 

Keluarga responden diharapkan dapat memberikan perhatian dan 

pengawasan kepada remaja, sebab remaja memiliki keingintahuan yang 

tinggi serta mengalami perubahan psikologis. Perhatian dan pengawasan 

tentunya disertai dengan pemberian edukasi yang benar kepada remaja 

mengenai pernikahan di bawah umur. Pemberian edukasi dapat dilakukan 

dengan komunikasi yang baik dan efektif sehingga remaja mendapatkan 

informasi yang benar dan tidak menjerumuskan ke perilaku negatif. Hal 

tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku pada faktor predisposisi 

(pengetahuan) dan faktor pendorong (budaya). 

Keluarga juga dapat memberikan kesempatan remaja untuk 

melakukan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di 

sekolah, kegiatan pelatihan atau kursus untuk memanfaatkan waktu luang 

remaja. Hal itu ditujukan untuk menumbuhkan dan mengarahkan 

kemampuan dan potensi diri pada remaja, sehingga remaja dapat 

menentukan rencana masa depan dengan baik dan tidak berpikiran untuk 

melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini diharapkan dapat 

mengubah perilaku pada faktor pendukung yaitu ketersediaan sarana. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain dapat mengombinasikan metode kuantitatif dan 

kualitatif untuk mengetahui lebih dalam variabel yang berhubungan 
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dengan persepsi remaja terhadap pernikahan di bawah umur. Selain itu, 

peneliti lain dapat menambahkan variabel pekerjaan orang tua, agama dan 

jenis media sosial 


