
PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA 

UNTUK MENURUNKAN INTENSI  PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA 

KALIMANTAN SELATAN 

SKRIPSI 

Oleh : 

Maulida Rahmah 

201210230311117 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2016 



 

PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA 

UNTUK MENURUNKAN INTENSI  PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA  

KALIMANTAN SELATAN 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang  

sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Psikologi 

 

 

 

 

Oleh : 

Maulida Rahmah 

201210230311117 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2016 

 

 



i 

LEMBAGA PENGESAHAN 

1. Judul Skripsi : Psikoedukasi tentang resiko perkawinan usia muda untuk 
Menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja Kalimantan 
Selatan 

2. Nama Peneliti : Maulida Rahmah 
3. NIM :  201210230311117 
4. Fakultas : Psikologi 
5. Perguruan Tinggi :  Universitas Muhammadiyah Malang
6. Waktu Penelitian : 14 Desember - 22 Desember 2015

Skripsi ini telah diuji oleh dewan penguji pada tanggal 03 Februari 2016 
Dewan Penguji 
Ketua Penguji :  Hudaniah, S.Psi., M.Si  (  ) 
Anggota Penguji : 1. Zainul Anwar, S.Psi., M.Psi  (  ) 

2. Nida Hasanati, Dra., M.Si  (  ) 
3. Zakarija Achmat, S.Psi, M.Si  (  ) 

Pembimbing I Pembimbing II 

Hudaniah, S.Psi., M.Si Zainul Anwar, S.Psi., M.Psi 

Malang, 
Mengesahkan, 

Dekan Fakutas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dra. Tri Dayakisni, M..Si 



ii 

SURAT PERNYATAAN 

Yang Bertada tangan dibawah ini : 
Nama : Maulida Rahmah 
Nim : 201210230311117 
Fakultas/Jurusan : Psikologi 
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang 
Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah yang berjudul : 
Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi 
Pernikahan Dini pada Remaja Kalimantan Selatan 
1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan  kecuali dalam

bentuk kutipan yang digunakan dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya
2. Hasil tulisan karya ilmiah/skripsi dari penelitian yang saya lakukan merupakan Hak

Bebas Royalti non ekslusif, apabila digunakan sebagai sumber pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan 
ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang 
berlalu 

Malang, 03 Februari 2016 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Yang menyatakan 

Yuni Nurhamida, S.Psi., M.Si Maulida Rahmah 



iii 

 
KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

Rahmat Dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi  
Pernikahan Dini pada Remaja Kalimantan Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 
persyaratan akademis dalam penyelesaian program Strata satu (S-1) Jurusan Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 
petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Dra. Tri Dayakisni, M.Si., selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang 
2. Hudaniah, S.Psi., M.Si dan Zainul Anwar, S.Psi., M.Psi selaku Pembimbing I dan 

Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat, hingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 

3. Yuni Nurhamida, S.Psi., M.Si., selaku ketua program  Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang 

4. Mohammad Shohib, S.Psi., M.Si., selaku dosen wali penulis yang telah mendukung 
dan memberikan pengarahan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 

5. Dosen-dosen, staf pengajar, dan karyawan di Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

6. Ayah Huderi dan Ibu Jamilah beserta adik yang saya cintai Maulidi Rahman dan 
seluruh keluarga besar yang telah memberikan do’a dan dukungannya. 

7. Hilman Hunafa Ramadhani yang selalu setia mendo’akan, memberi semangat serta 
dukungan juga mendengarkan keluhan-keluhan penulis selama ini. 

8. SMP Kota Malang kepada adik-adik yang telah membantu dalam try out instrumen 
yang berbentuk skala, beserta teman-teman Teknik Mesin UMM yang sudah bersedia 
membantu penulis dalam uji coba modul psikoedukasi. 

9. MTs Darul Ulum dan MTsN Amawang Kandangan kepada Bapak dan Ibu Kepala 
Sekolah beserta guru-guru dan adik-adik yang telah memberikan ijin dan bersedia 
menjadi subjek penelitian. 

10. Teman-teman Fakultas Psikologi khususnya angkatan 2012 kelas B yang selalu 
memberikan semangat dan dukungannya hingga terselesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman terdekat seperti Alfin Aprilianto, S.T., Debrina Rosset, Dinda Oktariani, 
Dea Dwi Laksari, Dewi Khairunnisak, Elsa Lintah Ar-Rayyan, Praditri Sagacici A.S 
dan Wardatul Adawiyah yang sudah memberikan motivasi, nasehat dan bersedia 
mendengarkan curhatan penulis selama ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Laboratorium Fakultas Psikologi beserta rekan-rekan asisten, untuk setiap dukungan 
dan bantuan selama ini. 

13. Semua dukungan yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak 
memberikan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
 
 
 
 



iv 

Semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah atas semua kebaikan, 
motivasi, dukungan dan do’a yang diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 
 Malang, 03 Februari 2016 
 Penulis 
 
 
 
 
 Maulida Rahmah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

DAFTAR ISI 

Lembaga Pengesahan  ................................................................................................... i 
Surat Pernyataan   .......................................................................................................... ii 
Kata Pengantar   ............................................................................................................ iii 
Daftar Isi   ..................................................................................................................... v 
Daftar Tabel  ................................................................................................................. vi 
Daftar Gambar   ............................................................................................................ vii 
Daftar Lampiran  .......................................................................................................... viii 
ABTRAK ..................................................................................................................... 1 
PENDAHULUAN  ....................................................................................................... 2 
LANDASAN TEORI .................................................................................................... 5 

Intensi Pernikahan Dini  ....................................................................................... 5 
Aspek Intensi Pernikahan Dini  ............................................................................ 5 
Komponen yang Bisa Dimunculkan Intensi  ......................................................... 5 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Pernikahan Dini  ................................ 6 
Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini   ............................................................ 7 
Psikoedukasi Perkawinan Usia Muda  .................................................................. 8 
Hipotesis  ............................................................................................................. 8 

METODE PENELITIAN  ............................................................................................. 9 
Rancangan Penelitian  .......................................................................................... 9 
Subjek Penelitian  ................................................................................................ 10 
Variabel dan Intrumen penelitian  ........................................................................ 10 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian  .................................................................. 11 

HASIL PENELITIAN  .................................................................................................. 15 
DISKUSI  ..................................................................................................................... 17 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI  ................................................................................... 19 
DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................................. 20 



vi 

DAFTAR TABEL 

TABEL 1. Deskripsi Subjek Penelitian  .......................................................................... 16 
TABEL 2. Deskripsi Data Intensi Pernikahan Dini .......................................................... 17 
TABEL 3. Deskriptif Uji Paired Sample t Test Data Pre-test dan Post-test  .................... 17 



vii 

 
DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 1. Rumus Pre Experiment One Group Pre-test and Post-test Design.................. 9 
Gambar 2. Langkah-langkah Penelitian  .......................................................................... 10 
Gambar 3. Prosedur Penyusunan Intrumen  ..................................................................... 11 
Gambar 4. Prosedur Modul Penelitian  ............................................................................ 12 
Gambar 5. Hasil Uji Coba Modul .................................................................................... 13 
Gambar 6. Kategori Pre-Test Deskriptif Data Intensi Pernikahan Dini  ........................... 16 
Gambar 7. Kategori Post-Test Deskriptif Data Intensi Pernikahan Dini  .......................... 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 
LAMPIRAN 

 
LAMPIRAN 1.  Modul Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda 

untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja 
Kalimantan Selatan............................................................................ 23 

LAMPIRAN  2.   Lembar Evaluasi Modul .................................................................... 28 
LAMPIRAN  3.    Hasil Uji Coba Modul ....................................................................... 29 
LAMPIRAN  4.    Skala Intensi pernikahan Dini ............................................................ 30 
LAMPIRAN  5.    Blue Print Skala Intensi pernikahan Dini ........................................... 32 
LAMPIRAN  6.    Hasil Try Out Skala Intensi pernikahan Dini ...................................... 33 
LAMPIRAN  7. Laporan Observasi Pelaksanaan ......................................................... 35 
LAMPIRAN   8.    Subjek Penelitian ............................................................................... 37 
LAMPIRAN   9.   Subjek Penelian yang Tidak Masuk dalam Pemberian 

Psikoedukasi ..................................................................................... 39 
LAMPIRAN  10.   Subjek Penelitian yang Diberikan Psikoedukasi ................................. 40 
LAMPIRAN  11.   Absensi Subjek Penelitian ................................................................. 42 
LAMPIRAN  12.   Hasil Analisis Penelitian .................................................................... 45 
LAMPIRAN  13. Surat Ijin Penelitian Skripsi dari Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang .................................................................... 46 
LAMPIRAN  14. Surat memberikan Ijin penelitian dari Sekolah atau Informed 

Consent ............................................................................................. 48 
LAMPIRAN  15. Dokumentasi Penelitian ..................................................................... 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA 
UNTUK MENURUNKAN INTENSI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA 

KALIMANTAN SELATAN 
 

Maulida Rahmah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

Rahmamaulida210@ymail.com 
 

Berbagai alasan bagi seseorang melakukan pernikahan usia dini, salah satunya adalah 
kondisi dimana seseorang yang memiliki keinginan kuat akan menikah pada usia muda 
atau yang bisa disebut dengan intensi. Intensi pernikahan dini merupakan kecenderungan 
suatu perkawinan yang memiliki keinginan menikah diusia remaja atau di bawah umur 20 
tahun. Meningkatnya intensi pernikahan dini dapat diatasi, salah satunya dengan 
memberikan psikoedukasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
pengaruh pemberian psikoedukasi perkawinan usia muda dalam menurunkan intensi 
pernikahan dini pada remaja di Kalimantan Selatan. Subjek penelitian yang mengikuti 
psikoedukasi berdasarkan kategori berjumlah 55 orang. Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen quasi (kuasi) disebut pula eksperimen semu yang merupakan resembling 
(mirip). Jenis penelitian ini menggunakan metode pre experimental design dengan jenis 
pre-test and post-test one group design. Metode ini diberikan pada satu kelompok saja 
tanpa kelompok pembanding. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan skor yang 
signifikan terhadap perlakuan tanpa psikoedukasi dan dengan diberikan perlakuan 
psikoedukasi t (-39,305; p = 0.000 <0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
psikoedukasi dapat digunakan untuk menurunkan intensi pernikahan dini. 
 
Kata kunci : Psikoedukasi, intensi pernikahan dini, remaja 
 
Various reasons for a person doing early marriage, one of which is a condition where a 
person who has a strong desire to be married at a young age or who can be called with the 
intention. Intentions early marriage is the tendency of a marriage that has the desire to get 
married at the age of adolescence or under the age of 20 years. Increased intentions early 
marriage can be resolved, either by providing psychoeducation. The purpose of this study 
was to investigate the effect of psychoeducation early marriage  in reducing early 
marriage intentions in adolescents in South Borneo. The research subjects were followed 
psychoeducation by category amounted to 55 people. This study is a quasi experimental 
study (quasi) also called quasi-experiment which is resembling (similar). This research 
uses a method of pre-experimental design with a kind of pre-test and post-test one group 
design. This method is given to one group without a comparison group. The results showed 
there were significant differences in scores on treatment without psychoeducation and with 
the treatment given psychoeducation t (-39,305; p = 0.000 <0.05). Thus, we can conclude 
that psychoeducation may be used to reduce early marriage intentions. 
 
Keywords: Psychoeducation, intentions early marriage, teenage 
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Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya 
belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang 
rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah 
keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, 
mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. 
Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis 
yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. 
Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak 
langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Di kalangan remaja pernikahan dini 
dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang 
melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita 
dengar di masyarakat, namun bukan kah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan 
menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan 
berbagi apapun kepada pasangan tercinta (Kusmiran, 2011). 
 
Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), 
Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di 
tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada diurutan 
kedua terbanyak setelah Kamboja. 
 
Menurut Riskesdas, (2010) Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun 
menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di 
Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah 
lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% 
perempuan dan 1,6% laki-laki usia 15-19 tahun). Di antara kelompok umur perempuan 20-
24 tahun lebih dari 56,2% sudah menikah. Selain itu jumlah aborsi di Indonesia 
diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh 
remaja. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 yang dirilis Kementerian 
Kesehatan RI, Kalimantan Selatan ternyata membukukan “prestasi” yang cukup 
mencengangkan. Provinsi dengan penduduk lebih dari 3,6 juta jiwa ini ternyata menempati 
urutan pertama angka pernikahan dini di Indonesia. Angka pernikahan dini Kalimantan 
Selatan menempati urutan pertama di Indonesia dan mengalahkan Jawa Barat yang pada 
tahun sebelumnya menempati urutan pertama. Angka umur perkawinan secara nasional 
masing-masing berbeda-beda. Pada umur 10-14 tahun tercatat sebanyak 4,8% pasangan 
menikah di usia ini, yang cukup mencengangkan adalah perkawinan usia 15-19 tahun yang 
merupakan angka tertinggi yakni 41,9%. Untuk usia 20-24 tahun, tercatat angka 
perkawinan sebanyak 33,6%. 
 
Provinsi dengan perkawinan dini (<15 tahun) daerah tertinggi adalah Kalimantan Selatan 9 
%, Jawa barat 7,5%, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7%, 
dan Banten 6,5%. Sedangkan provinsi dengan persentase perkawinan dini (15-19 tahun) 
tertinggi adalah kalimantan Tengah 52,1%, Jawa Barat  50,2%, Kalimantan Selatan 48,4%, 
Bangka Belitung 47,9% dan Sulawesi Tengah 46,3% (BKKBN, 2012). 
 
Budaya dan stigma masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan 
dini di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Para perempuan yang belum menikah hingga 
usia 20 tahun mendapat dicap sebagai perawan tua. Bagi masyarakat Kalsel ada  stigma 
“balu anum dari pada bujang tuha” yang artinya lebih baik jadi janda muda daripada 
perawan tua. Menurut Duta Mahasiswa Genre tingkat Nasional 2012 Shauqi Maulana, 
budaya dan stigma itulah yang menyebabkan angka pernikahan dini di Kalsel menduduki 
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peringkat pertama di Indonesia. Wanita berusia 20 tahun yang belum menika disebut 
perawan tua, bahkan dianggap sebagai “binian sisa” atau perempuan sisa. Sehingga orang 
tua juga merasa malu kalau anak perempuannya belum menikah, kata Shauqi dalam 
seminar tentang remaja dalam rangkaian Peringatan Hari Keluarga XX Tingkat Nasional di 
Hotel Azahra, Kendari, Sultra (Shauqi Maulana, 2013). 
 
Pada kasus ini sudah banyak terjadi di Kalimantan selatan, dengan banyaknya kasus 
pernikahan dini menyebabkan sering terjadi perceraian. Tingkat perceraian di Kalimantan 
selatan setiap tahunnya cukup tinggi, hal ini dijelaskan oleh kepala kantor wilayah 
Kementrian Agama Kalimantan Selatan yaitu Abdul Halim Ahmad di Banjarmasin. Beliau 
menjelaskan salah satu penyebab terjadinya sebuah perceraian karena perkawinan di 
bawah umur. Pernikahan dini yang masih dalam kategori remaja atau masa peralihan dari 
masa kanak-kanak menuju dewasa, bukan sesuatu yang diharuskan untuk menikah karena 
pada masa remaja belum terlalu siap mengahadapi persoalan rumah tangga yang terjadi 
sehingga akan terjadi perceraian (Abdul Halim Ahmad, 2012). 
 
Menurut Adiningsih (2002) dalam Pikiran Rakyat (2010), pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi pada remaja sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang 
kesehatan reproduksi sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik 
melalui media (cetak maupun elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar 
kemungkinannya justru salah. Ternyata sebagian besar remaja merasa tidak cukup nyaman 
curhat dengan orang tuanya, terutama bertanya seputar masalah seks. Oleh karena itu, 
remaja lebih suka mencari tahu sendiri melalui sesama temannya dan menonton blue film. 
Selain itu pengetahuan tentang akibat pernikahan dini dan kesiapan secara fisik merupakan 
salah satu hal yang harus diperhatikan pada pasangan yang menikah diusia muda terutama 
pihak wanitanya. Hal ini berkaitan dengan kehamilan dan proses melahirkan. Secara fisik, 
tubuh mereka belum siap untuk melahirkan anak dan melahirkan karena tulang panggul 
mereka yang masih kecil sehingga membahayakan persalinan. Hal tersebut sangat 
mempengaruhi angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai standart derajat 
kesehatan suatu negara. 
 
Menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup 
mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat 
kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi 
masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru 
melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu 
remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki 
kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang 
melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan 
pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang 
istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan 
semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan 
kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN), menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak 
dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak 
stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. Risikonya mudah kena penyakit 
jantung dan pembuluh darah (BKKBN, 2012). 
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Dari fakta yang didapat, dengan melihat dan menelaah bahwa mereka yang menikah muda 
akan lebih cenderung untuk mengalami kegagalan dalam rumah tangga mereka. Namun 
dalam alasan perceraian bukan karena alasan nikah muda, melainkan ekonomi dan lain 
sebagainya. Tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari pernikahan 
yang dilakukan tanpa kematangan usia dan psikologis. Perkawinan yang masih muda juga 
banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum 
matang khususnya bagi perempuan (Walgito, 2000). 
 
Menurut Basri, (1996) dalam bukunya yang berjudul “merawat cinta kasih” mengatakan 
secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan 
keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu 
mengendalikan batera rumah tangga di samudra kehidupan. Selain itu  remaja juga belum 
siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis 
berkepanjangan dalam jiwa remaja yang sulit disembuhkan. Remaja akan murung dan 
menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas 
putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak remaja untuk 
memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya 
serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Berapa banyak keluarga dalam 
perkawian terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung 
lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya. Usia 
ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun 
karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang 
dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. 
Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu 
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan 
sosial. 
 
Pernikahan yang dilakukan pada usia muda bukan lah hal yang bisa dikatakan 
menguntungkan bahkan jelas dapat merepotkan kaum perempuan. Dalam hal ini mereka 
dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung dan melahirkan pada 
usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan. Oleh sebab itu dalam hal ini peneliti 
menyatakan bahwa manfaat dari penundaan usia perkawinan meliputi empat aspek, yaitu : 
aspek kesiapan biologis, kesiapan psikologis, kesiapan sosial dan kesiapan ekonomi. Hal 
ini berarti bahwa semakin positif sikap subjek penelitian terhadap psikoedukasi yang 
diberikan untuk memiliki intensi pernikahan dini, maka akan semakin kuat intensi 
penundaan pernikahan dini pada subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memiliki 
beberapa indikator yang akan diungkap dalam penelitian, yaitu: menumbuhkan rasa intensi 
penundaan dengan cara memberikan psiedukasi terhadap pernikahan dini, mengubah 
persepsi terhadap cara pandang pernikahan dini, memberikan pemahaman terhadap 
pentingnya intensi penundaan pernikahan dini untuk menurunkan pernikahan usia dini. 
Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam 
sebuah skripsi yang berjudul “psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk 
menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja kalimantan selatan”. 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah psikoedukasi apakah yang perlu dilakukan agar dapat menurunkan 
intensi pernikahan dini, sehingga pengendalian dampak pernikahan dini dapat dilakukan 
secara tepat dan akurat? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 
sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi perkawinan usia muda dalam menurunkan 
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intensi pernikahan dini pada remaja di Kalimantan Selatan. Manfaat penelitian yaitu untuk 
mendapatkan kontribusi perbaikan dalam intensi pernikahan dini pada remaja. 
 
Intensi Pernikahan Dini 

 
Menurut Anwar dkk. (Anwar, Bakar, & Harmaini, 2005) menunjukkan bahwa intensi 
merupakan probabilitas atau kemungkinan yang bersifat subjektif, yaitu perkiraan 
seseorang mengenai seberapa besar kemungkinannya untuk melakukan suatu tindakan 
tertentu. Artinya, mengukur intensi adalah mengukur kemungkinan seseorang dalam 
melakukan perilaku tertentu. 
 
Menurut Chaplin (2004) mendefinisikan intensi (intention) sebagai satu perjuangan guna 
mencapai satu tujuan dan ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses-proses psikologis, 
yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. 
 
Menurut Eagly & Chaiken (1993) menunjukkan bahwa intensi merupakan kunci utama 
untuk memprediksi perilaku manusia dan sebagai sebuah konstruk psikologis yang 
menunjukan kekuatan motivasi seseorang dalam hal perencanaan yang sadar bahkan usaha 
untuk menghasilkan perilaku yang dimaksud. 
 
Menurut Lutfiati (2008) Pernikahan dini yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat 
dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. 
 
Menurut Nukman (2009) Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang 
seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. 
 
Jika intensi dikaitkan dengan pernikahan dini maka dapat disimpulkan bahwa intensi 
pernikahan dini merupakan penundaan suatu perkawinan yang ingin menikah diusia remaja 
atau dibawah umur 20 tahun, dimana pada masa remaja ini ketegangan emosi meninggi 
sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. 
 
Aspek  Intensi Pernikahan Dini 
 
Menurut Ajzen & Fishben (1975) dan Ajzen (2005), intensi mengandung empat elemen 
yang berbeda yaitu : 
a. Tindakan (action) yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu 
objek. Chaplin (2005) menambahkan bahwa tindakan adalah hasil perbuatan atau tingkah 
laku yang bertujuan. 
b. Sasaran (target) yaitu apa yang ingin dituju atau sasaran apa yang ingin dicapai, 
merupakan sasaran yang hendak dicapai dari perilaku spesifik tersebut. 
c. Konteks (context) yaitu situasi atau keadaan yang dikehendaki untuk manampilkan 
perilaku tertentu, meliputi tempat, situasi atau keadaan pada individu itu sendiri. 
d. Waktu (time) yaitu meliputi waktu yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. 
Intensi untuk berperilaku dapat muncul dengan mempertimbangkan suatu waktu tertentu 
(jam), suatu periode tertentu (bulan) atau sebuah waktu yang tidak terbatas (masa yang 
akan datang). 
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Komponen yang Bisa Memunculkan Intensi 
 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan Ajzen & 
Fishben (1975); Ajzen (2005); Azwar (1995) menyebutkan adanya tiga komponen yang 
bisa memunculkan intensi, yaitu : 
a. Sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) yaitu mengacu pada penilaian 
individu bahwa perilaku yang akan dilakukan itu baik atau buruk, suka atau tidak suka 
menjalankan perilaku itu. 
b. Norma subjektif (subjective norm) yaitu mengacu pada persepsi individu terhadap 
tekanan sosial yang mengharuskan atau melarangnya untuk menjalankan perilaku yang 
bersangkutan. 
c. Persepsi atas kendali perilaku (perceived behavioral control) yaitu mengacu pada 
keyakinan individu bahwa ia mampu atau tidak mampu menjalankan perilaku tertentu. 
Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa 
lalu, perolehan informasi tidak langsung mengenai perilaku tersebut dan dapat pula 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengurangi atau menambah kesan kesukaran 
untuk menjalankan perilaku yang bersangkutan. 
 
Dalam hal ini, dua komponen pertama sudah cukup untuk memunculkan intensi, 
sebagaimana disebut dalam teori reasoned behavior yang diajukan oleh Fishbein (Fishbein 
& Ajzen, 1975) sebelum kemudian disempurnakan oleh Ajzen (Ajzen, 2005) lewat teori 
planned behavior. Faktor ketiga sifatnya memerkuat atau memerlemah intensi. Jika 
perilaku tersebut dipandang mungkin untuk dilakukan, intensi menguat. Jika perilaku itu 
dianggap sulit atau tidak mungkin dilakukan, intensi menyurut atau menurun. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Pernikahan Dini 
 
Wiggins, dkk (1994) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi intensi yaitu 
past behavior (tingkah laku yang telah lalu), identitas diri dan self-efficacy serta perceived 
control. Penjelasan pada masing-masing faktor dapat dilihat pada uraian berikut : 
a. Past behavior (tingkah laku yang telah lalu). Seseorang telah mempunyai intensi akan 
lebih kuat apabila sebelumnya sudah pernah melakukan suatu perilaku dari pada yang baru 
melakukan suatu perilaku. Misalnya seorang remaja yang sudah pernah melakukan pacaran 
memiliki intensi atau niat yang lebih tinggi untuk melakukan pernikahan dini. Sedangkan 
remaja yang belum pernah melakukan pacaran memiliki intensi yang rendah untuk 
melakukan pernikahan dini. Pengaruh dari perilaku sebelumnya pada tingkah laku 
kemudian akan dapat dijelaskan secara psikologis dan situasional. Secara psikologis dapat 
dijelaskan bahwa penganut kebiasaan, sehingga individu tersebut cenderung mengulang 
sesuatu hal yang telah dilakukan sebelumnya dan keadaan/situasi yang sama menyebabkan 
tingkah laku seseorang berlanjut. 
b. Identitas diri. Seseorang cenderung memiliki intensi untuk melakukan sesuatu secara 
konsisten apabila sesuai dengan identitas diri individu yang bersangkutan. Sebaliknya 
apabila tidak sesuai dengan identitas diri maka orang cenderung memiliki intensi yang 
rendah untuk melakukan suatu hal, misalnya seorang remaja memiliki intensi untuk 
menikah diusia muda karena merasa hal tersebut sesuai dengan identitas diri individu 
tersebut yang berusaha mencari jalan pintas agar keinginannya dapat terpenuhi dengan 
mudah tanpa memikirkan akibat selanjutnya. 
c. Self-efficacy. Ajzen & Madden (Wiggins, dkk., 1994) menjelaskan variabel lain yang 
memperkuat hubungan antara intensi dan tingkah laku adalah perceived control. Orang 
memiliki tingkat yang berbeda dalam mengontrol tentang hal yang baik/buruk yang terjadi. 
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Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini menurut Ahmad, (2009) 
 

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab 
dari anak dan dari luar anak. 
a. Sebab dari Anak  

1) Faktor Pendidikan 
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak 
putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. 
Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk 
menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut 
menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya 
melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan 
dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. 

2) Faktor telah melakukan hubungan biologis 
Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan 
hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak 
perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua anak 
gadis ini bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib. Tanpa 
mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang 
kemungkinan dikemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah 
melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, 
tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap 
masalah. Hal ini sangat besar dikemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan 
dipenuhi konflik. 

3) Hamil sebelum menikah 
Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua 
cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada 
dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya. Tetapi 
karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak 
gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak 
mencintai calon suaminyatetapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa 
mengajukan permohonan dispensasi kawin. 
Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis, baik bagi anak gadis, orang tua 
bahkan hakim yang menyidangkan dengan kondisi seperti ini. Jelas-jelas perkawinan 
yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan UU 
bahkan agama. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja 
kemungkinan dikemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut 
didasarkan keterpaksaan. 

b. Sebab dari luar Anak 
1. Faktor Pemahaman Agama 

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin 
hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua 
wajib melindungi bahkan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak 
mereka. 
Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin 
hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai 
orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya. Saat 
mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak 
tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang 
tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa 
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pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama 
suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zinah” dan sebagai orang tua sangat 
takut dengan azab membiarkan anak tetap berzinah. 

2. Faktor ekonomi 
Banyak hal yang sering kita menemukan kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang 
yang sudah tidak mampu dibayarkan dan jika orang tua yang terlilit hutang tadi 
mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat 
pembayaran” kepada si piutang. Kemudian  setelah anak tersebut dikawini, maka 
lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. 

3. Faktor adat dan budaya 
Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman 
tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya 
dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. 
Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka 
dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah 
batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.  

 
Psikoedukasi Perkawinan Usia Muda 

 
Psikoedukasi adalah suatu intervensi yang dapat dilakukan pada individu, keluarga, dan 
kelompok yang fokus pada mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam 
hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan 
sosial dalam menghadapi tantangan tersebut bahkan mengembangkan keterampilan coping 
untuk menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, ia ditarik 
kesimpulan bahwa fokus dari psikoedukasi adalah sebagai berikut: 
(a) Mendidik partisipaan mengenai tantangan dalam hidup. (b) Membantu partisipan 
mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial dalam menghadapi 
tantangan hidup (c) Mengembangkan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan 
hidup. (d) Mengembangkan dukungan emosional. (e) Mengurangi sense of stigma dari 
partisipan. (f) Mengubah sikap dan belief dari partisipan terhadap suatu gangguan 
(disorder). (g) Mengidentifikasi dan mengeksplorasi perasaan terhadap suatu isu. (h) 
Mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. (i) Mengembangkan keterampilan 
crisis-intervention (Griffiths, 2006 dikutip Walsh, 2010). 
 
Psikoedukasi adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan 
gangguan psikiatri yang bertujuan untuk proses treatment dan rehabilitasi. Sasaran dari 
psikoedukasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan penerimaan pasien 
terhadap penyakit ataupun gangguan yang ia alami, meningkatkan pertisipasi pasien dalam 
terapi dan pengembangan coping mechanism ketika pasien menghadapi masalah yang 
berkaitan dengan penyakit tersebut (Goldman, 1998 dikutip dari Bordbar & Faridhosseini, 
2010). 
 
Psikoeduakasi adalah treatment yang diberikan secara profesional dimana 
mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik dan edukasi (Lukens & McFarlane, 2004). 
 
Menurut Lutfiati, (2008) Pernikahan dini yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat 
dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. 
 
Menurut Nukman, (2009) Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang 
seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. 
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Dari kedua penjelasan di atas mengenai psikoedukasi pernikahan usia muda dapat 
disimpulkan bahwa psikoedukasi pernikahan usia muda adalah suatu bentuk intervensi 
yang dapat diterapkan secara individual, kelompok ataupun dalam keluarga yang bertujuan 
untuk rehabilitasi terhadap pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap, sehingga 
individu tidak mengalami masalah yang sama ketika dihadapkan pada tantangan tertentu 
ataupun pencegahan agar individu tidak mengalami gangguan ketika menghadapi suatu 
tantangan. 
 
Hipotesis 
 
Ada pengaruh pemberian psikoedukasi perkawinan usia muda dalam menurunkan intensi 
pernikahan dini pada remaja di Kalimantan Selatan. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

 
Pendekatan kuantitatif dalam rangka untuk menurunkan persepsi pernikahan dini pada 
remaja. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen quasi (kuasi) disebut pula 
eksperimen semu yang merupakan resembling (mirip). Desain eksperimen ini yang 
pengendaliannya terhadap variabel-variabel  non eksperimental yang tidak begitu ketat dan 
penentuan sampelnya dengan tidak randomisasi. Dimana pada desain ini, subjek dari 2 
sekolah yang akan diberikan skala pertama sebelum diberikan psikoedukasi terkait dengan 
intensi pernikahan dini pada remaja (pre-test). Sebelum menentukan subjek layak atau 
tidaknya dalam mengikuti psikoedukasi yang akan diberikan oleh peneliti, hal ini subjek 
harus masuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi berdasarkan penilaian pre-
test. Kategori ini terhadap keinginan subjek untuk menikah dini pada usia remaja. 
Selanjutnya subjek diberikan psikoeduksi untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada 
remaja, kemudian setelah itu akan di berikan skala yang sama (post-test).  Jenis penelitian 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pre 
experimental design dengan jenis pre-test and post-test one group design. Metode ini 
diberikan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. 
 

 
O1     X    O2 

 
Gambar 1. Rumus pre experiment one group pre-test and post-test design 

 
Hal pertama dalam pelaksanaan eksperimen menggunakan desain subyek tunggal ini 
dilakukan dengan memberikan tes kepada subjek yang belum diberi perlakuan disebut pre- 
test (O1) untuk mendapatkan siswa yang memiliki masalah komunikasi interpersonal 
rendah. Setelah didapat data siswa yang memiliki masalah dalam komunikasi 
interpersonal, maka dilakukan treatment (X) dengan teknik pelatihan asertif untuk jangka 
waktu tertentu kepada siswa yang kemampuan komunikasi interpersonalnya rendah. 
Setelah dilakukan perlakuan kepada siswa yang mengalami masalah, maka diberikan lagi 
tes untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi siswa sesudah dikenakan variabel 
eksperimen (X), dalam post-test akan didapatkan data hasil dari eksperimen dimana 
pengetahuan yang diberikan dalam psikoedukasi dapat menurunkan intensi pernikahan dini 
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atau tidak ada perubahan sama sekali. Bandingkan O1 dan O2 untuk menentukan seberapa 
besar perbedaan yang timbul, jika sekiranya ada sebagai akibat diberikannya variabel 
eksperimen. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan t-test (Arikunto, 
2002). 
Untuk lebih jelasnya dapat digabungkan sebagai berikut : 

 Pre test  Perlakuan  Post test  O1 : O2 t-test
 (O1)  (X)  (O2)

Gambar 2. Langkah-langkah penelitian 

Keterangan : 
1) O1 merupakan pre-test
2) X merupakan treadment psikoedukasi
3) O2 merupakan post- test
4) Bandingkan O1 dan O2
5) Proses analisis data, menggunakan rumus t-test

Selanjutnya dalam pengolahan data penelitian ini, diperlukan suatu rancangan analisis. 
Langkah untuk menganalisis data tersebut menggunakan perhitungan statistik. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian eksperimen ini merupakan siswa-siswi kelas VII, VIII dan IX dari 2 
sekolah yang rawan pernikahan dini di Kandangan, Kalimantan Selatan yang berumur 13-
15 tahun. Subjek dalam penelitian ini tidak ditentukan jumlahnya namun berdasarkan hasil 
pre-test yang masuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Setelah menemukan 
hasil dari pre-test, seluruh siswa dan siswi VII, VIII dan XI dari 2 sekolah yang akan 
diberikan perlakuan psikoedukasi untuk penundaan perkawinan usia muda bahkan 
menurunkan pernikahan dini dengan mengubah intensi para remaja.  

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kali ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas (X), Variabel terikat (Y) 
Adapun yang menjadi variabel bebas (X) yaitu Psikodukasi perkawinan usia muda dan 
variabel terikat (Y) yaitu Intensi pernikahan dini. 

Psikoedukasi perkawinan usia muda adalah suatu bentuk intervensi yang dapat diterapkan 
secara individual, kelompok ataupun dalam keluarga yang bertujuan untuk refentif 
(pencegahan) terhadap pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap, sehingga 
individu tidak mengalami masalah yang sama ketika dihadapkan pada tantangan tertentu 
ataupun pencegahan agar individu tidak mengalami gangguan ketika menghadapi suatu 
tantangan. Adapun bentuk psikoeduksi yang akan diberikan kepada siswa-siswi remaja di 
daerah Kandangan, Kalimantan Selatan yaitu berupa sebuah penyuluhan dengan 
melibatkan siswa-siswi tersebut untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar 
dengan tujuan membantu dirinya sendiri maupun orang lain dalam memberikan pendapat 
sehingga bisa membuat keputusan yang benar. 
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Intensi merupakan kesungguhan niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau 
memunculkan suatu perilaku tertentu. Namun jika intensi dikaitkan dengan pernikahan dini 
merupakan penundaan suatu perkawinan yang ingin menikah diusia remaja atau di sbawah 
umur 20 tahun, dimana pada masa remaja ini ketegangan emosi meninggi sebagai akibat 
dari perubahan fisik dan kelenjar. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di MTsN AM dan MTs D.U. Objek penelitian adalah 
siswa kelas VII, VIII dan IX Tahun Pelajaran 2015/2016. Jumlah siswa kelas VII, VIII dan 
IX dengan mengambil 2 sekolah yang rawan dari pernikahan dini pada Kota Kandangan, 
Kalimantan Selatan berdasarkan hasil pre-test yang mengkategorikan siswa-siswi layak 
untuk diberikan psikoedukasi. Penilaian ini dilaksanakan dengan dasar siklus untuk 
mengubah intensi para remaja untuk tidak menikah pada usia dini. Penelitian dilaksanakan 
pada semester ganjil pada tahun pembelajaran 2015/2016. Selama kurang lebih dari 
tanggal 14 desember sampai dengan 22 desember 2015. Pada penelitian ini untuk 
menetapkan pelaksanaan kegiatan harus ditetapkan dengan bijaksana untuk tidak 
mengganggu sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah eksperimen dengan melakukan sistem psikoedukasi untuk 
memberikan pemahaman terhadap pernikahan dini sehingga dapat menurunkan intensi 
para remaja terhadap pernikahan dini.  Pada penelitian ini memiliki lima prosedur utama, 
yaitu sebagai berikut : 

Tahap pertama yaitu persiapan, hal ini dimulai dari peneliti untuk melakuakan suatu 
pendalaman materi dan adaptasi alat ukur yang harus sudah bisa diterapkan bagi subjek 
yang akan di psikoedukasi. Namun teknik pengolahan data digunakan untuk menilai 
keampuhan instrumen penelitian. “Syarat instrumen yang baik harus memenuhi dua 
persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel” (Arikunto, 2006). Instrumen yang valid 
berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 
Sedangkan instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali 
untuk mengukur obyek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 
2002). 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen dilakukan dalam beberapa 
tahap, baik dalam perbuatan atau uji cobanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
bagan di bawah ini yaitu : 

 Kisi-kisi/pengembangan Instrumen Uji coba 
 Instrumen penelitian Penelitian  Instrumen 

Revisi Instrumen Jadi 

Gambar 3. Prosedur Penyusunan Instrumen 
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Tahap pertama yaitu instrumen yang telah dibuat akan di uji cobakan sebelum 
dipergunakan sebagai pengumpul data. Uji coba ini untuk melihat validitas dan reliabilitas 
instrumen. Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu untuk menurunkan intensi 
pernikahan dini. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan yaitu berupa skala intensi 
pernikahan dini yang berjumlah 25 item. Pada saat uji coba intrumen ini, dilakukan di 
salah satu sekolah SMP di Kota Malang dengan jumlah subjek 30 orang. Pendapat Gay dan 
Diehl (1992) ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan 
semakin representatif dan hasilnya dapat digenelisir. Namun ukuran sampel yang diterima 
akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Menurut mereka apabila penelitian 
eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per group. Akan tetapi pada 
penelitian ini hanya menggunakan one group design atau tanpa ada kelompok pembanding. 
 
Setelah peneliti mengetahui validitas dan reliabilitas sebuah data instrumen skala yang 
sudah dibuat, maka akan ada pengguguran item yang dinyatakan tidak valid. Sedangkan 
item yang dinyatakan valid akan digunakan dalam penelitian. Secara empiris, diberikan 
ketentuan bahwa α < 0,6 megindikasikan Reliabilitas konsistensi internal yang tidak 
memuaskan. Dengan Kata lain, pada Reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika     
α ≥ 0,6. Reliabilitas konsistensi internah merupakan suatu pendekatan untuk menaksir 
konsistensi internal dari kumpulan item/indikator, dimana beberapa item dijumlahkan 
untuk menghasilkan skor total untuk skala. Dimana dalam uji coba intrumen pada 
penelitian ini mendapatkan Cronbach’s Alpha 0,885 dan dari 25 item skala tidak ada yang 
digugurkan atau dapat dinyatakan bahwa semua item diterima sehingga bisa diterapkan 
dengan subjek penelitian. 
 
 
   Kisi-kisi/pengembangan     Modul   Uji coba 
       Modul penelitian               Penelitian               Modul 
 
 
 
  
              Evaluasi                 Melakukan Penelitian 
   
 

Gambar 4. Prosedur modul penelitian 
 
Pada tahap kedua yaitu peneliti akan membuat modul penelitian untuk mempermudah pada 
saat di lapangan. Proses dari pembuatan modul ini peneliti menggunakan modul 
psikoedukasi. Psikoedukasi dalam penelitian ini hampir sama dengan sistem penyuluhan, 
sehingga akan lebih mempermudah ketika berinteraksi dengan siswa-siswi SMP, MTsN 
dan sederajad. Setelah modul penelitian jadi maka akan dilakukan uji coba modul dengan 
subjek lain, hal ini bertujuan agar pada saat melakukan penelitian akan lebih maksimal. Uji 
coba modul sama persis dilakukan pada saat dilapangan, namun yang membedakannya 
tidak ada pemberian pre-test dan post-test akan tetapi ada evalusi yang diisikan oleh subjek 
untuk perbaikan peneliti pada saat melakukan penelitian. Pada subjek uji coba modul ini, 
dilakukan kepada 13 orang mahasiswa Teknik Mesin UMM. Dimana pada 13 orang 
mahasiswa tersebut memberikan nilai evaluasi kepada peneliti untuk menguji kelayakan 
peneliti dalam melakukan penelitian. Lembar evaluasi tersebut memiliki beberapa 
indikator seperti tema psikoedukasi, ketepatan waktu, suasana, ice breaking, tayangan 
video, materi psikoedukasi, sikap pemateri, nilai keseluruhan dan di kolom bawah terdapat 
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saran/masukan terhadap peneliti. Dari ke 8 indikator evaluasi tersebut harus memberikan 
nilai yang memiliki keterangan : angka 1 (buruk), angka 2 (kurang), angka 3 (cukup), 
angka 4 (baik), angka 5 (memuaskan). 

Gambar 5. Hasil uji coba modul 

Pada gambar 5, dari nilai keseluruhan dalam uji coba modul dalam kategori buruk terdapat 
0%, kategori kurang terdapat 0%, kategori cukup terdapat 0%, kategori baik terdapat 
92,3% sedangkan dalam kategori memuaskan terdapat 7,7%. Oleh sebab itu dapat 
disimpulkan bahwa dalam uji coba modul yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan 
penilaian yang baik dari seluruh subjek uji coba modul yang telah dilakukan. Dari 
persentase di atas menunjukkan bahwa peneliti layak untuk melanjutkan ke tahap 
penelitian tanpa harus mengulang kembali uji coba modul. 

Tahap ketiga yaitu penyebaran skala pertama terhadap 2 sekolah yang dianggap rawan 
terjadinya pernikahan dini dengan berupa pre-test. Pada penyebaran skala ini bertujuan 
untuk mengkategorikan kelayakan subjek untuk mengikuti psikoedukasi yang akan 
diberikan oleh peneliti serta didampingi oleh guru BK ataupun Psikolog. Pada saat 
penyebaran skala pre-test terlihat bahwa keseluruhan subjek pada ke dua sekolah yaitu 
MTsN AM dan MTs D.U adalah 128 subjek. Masing-masing sekolah terdapat jumlah 
subjek yang berbeda, pada sekolah MTsN AM dengan subjek laki-laki 34 orang dan subjek 
perempuan 50 orang. Sedangkan subjek pada MTs D.U terdapat subjek laki-laki 21 orang 
dan subjek perempuan 23 orang. Jumlah subjek pada tabel pre-test ini, belum  diseleksi 
berdasarkan kategori subjek yang sudah ditentukan yaitu intensi pernikahan dini yang 
memiiki kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi.  

Tahap keempat yaitu Psikoedukasi, yang dimaksud dengan psikoedukasi adalah suatu 
bentuk intervensi yang dapat diterapkan secara individual, kelompok ataupun dalam 
keluarga yang bertujuan untuk rehabilitasi terhadap pernikahan di bawah usia yang 
seharusnya belum siap, sehingga individu tidak mengalami masalah yang sama ketika 
dihadapkan pada tantangan tertentu ataupun pencegahan agar individu tidak mengalami 
gangguan ketika menghadapi suatu tantangan. 

Pada tahap keempat ini, peneliti mulai memberikan psikoedukasi terhadap penurunan 
intensi pernikahan dini di Kandangan, Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan untuk 
mengubah persepsi para remaja yang sudah memiliki keinginan untuk melakukan 

Nilai Keseluruhan

Buruk

Kurang

Cukup

Baik

Memuaskan
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pernikahan usia dini, dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka terhadap 
dampak dari pernikahan dini serta hal-hal yang mencangkup dalam pernikahan dini. Pada 
saat psikoedukasi ini, subjek sudah diseleksi berdasarkan hasil pre-test yang masuk dalam 
kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 55 orang. Peneliti memilih subjek sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan 
karena untuk mengetahui adanya pengaruh sebelum diberikan perlakuan berupa 
psikoedukasi dan sesudah pemberian psikoedukasi. Peran peneliti dalam eksperimen 
berupa pemberian psikoedukasi ini adalah sebagai narasumber. Tugas narasumber dalam 
penelitian ini adalah memberikan masukan atau pandangan tentang sesuatu hal yang 
diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Adapun beberapa 
keunggulan penelitian eksperimen ini yaitu sangat cocok untuk mendalami masalah yang 
berkaitan dengan pengembangan ilmu pegetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Sehingga 
keungguan dari validitas internal eksperimen dalam penelitian ini bisa mengendalikan 
suatu desain penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 
keinginan peneliti. Sedangkan kekurangan dari validitas internal eksperimen dalam 
penelitian ini adalah ancaman lokasi penelitian terjadi karena pemilihan lokasi penelitian 
yang berbeda baik dari segi ketersediaan fasilitas belajar, kemampuan mengajar guru, 
tingkat kecerdasan siswa, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 
karena dalam penelitian ini memilih 2 sekolah yang memiliki perbedaan akreditasi antara 
sekolah negeri dan sekolah swasta. 

Pada saat psikoedukasi berlangsung, peneliti memiliki beberapa sesi dalam prosedur 
lapangan yang dilakukan. Sesi pertama yaitu pembukaan dimana pembawa acara 
diwakilkan oleh perwakilan dari sekolah beserta dengan dokumentasi. Selanjutnya peneliti 
memberikan ice breaking, dimana ice breaking ini dilakukan untuk pemecah kebekuan 
yang ada dalam individu subjek karena perbedaan usia, perbedaan status, perbedaan divisi 
ataupun baru saling mengenal. Ice breaking berupa seperti permainan yang simple namun 
bisa mencairkan suasana agar munculnya suatu kedekatan antara subjek dan peneliti. Pada 
ice breaking ini peneliti memiliki dua permainan, permainan yang pertama berjudul 
berfokus pada jari dan permainan kedua berjudul hitam dan hijau. Kedua permainan ini 
bertujuan untuk menguji konsentrasi dan menarik perhatian subjek sebelum dilakukannya 
psikoedukasi. 

Pada sesi kedua yaitu pemberian psikoedukasi terkait dengan intesi pernikahan dini. Pada 
sesi ini peneliti memberikan materi yang mengambil berjudul “pernikahan dini menjadi 
bumerang bagi para remaja”, pemberian judul ini bertujuan untuk menarik konsentrasi 
subjek dalam mendengarkan materi yang diberikan peneliti. Setelah peneliti memberikan 
materi, peneliti juga menayangkan tiga buah video tentang pernikahan dini. Tayangan 
video ini untuk memperlihatkan kepada subjek dampak apa yang terjadi jika mereka 
melakukan pernikahan dini dan hal apa yang seharusnya mereka lakukan. Video yang 
ditayangkan pertama kali berjudul “kehamilan di luar nikah dan aborsi”, dimana pada 
video ini berdurasi 5 menit 31 detik. Pada video ini menceritakan perjalan sepasang laki-
laki dan wanita yang baru saling mengenal hingga menimbulkan sebuah perhatian, rasa 
nyaman dan kecocokan. Dengan berbagai hal tersebut membuat mereka melakukan sex 
bebas yang berakibat wanita tersebut hamil di luar nikah dan terjadi pertengkaran diantara 
mereka. Sang laki-laki pun tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan dari kekasinya, 
hal ini sangat merugikan wanita. Dampak dari penolakan laki-laki untuk menikahi wanita 
tersebut menyebabkan wanita ini menjadi stress dan mengkonsumsi narkoba, namun 
wanita ini tetap mempertahankan kandungannya hingga melahirkan. Akan tetapi bayi yang 
dilahirkan olehnya di buang begitu saja. Sehingga wanita ini mengalami kegelisahan dan 
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penyesalan yang menimbulkan defresi berat, sehingga wanita ini bunuh diri dan berakibat 
kematian. Sedangkan video aborsi menceritakan proses pengguran janin secara paksa. 

Video yang kedua berjudul “koalisi 18 stop pernikahan anak di bawah umur”, dimana pada 
video ini berdurasi 3 menit 22 detik. Pada video ini menceritakan videografis dari konvensi 
hak anak dimana keputusan dari UUD yang berlaku di Indonesia menjelakan untuk laki-
laki menikah pada saat berumur 19 tahun dan perempuan pada saat berumur 16 tahun, 
namun hal ini masih menjadi perbincangan dimana dari menikah di bawah umur 18 tahun 
bagi perempuan sangat berpengaruh pada moto pendidikan dan kehamilan pada usia anak-
anak. Dimana pada usia anak-anak organ-organ reproduksinya baru mulai berkembang dan 
tulang-tulang masih bertumbuh. Kehamilan pada usia anak-anak atau di bawah umur 18 
tahun ini menyebabkan tulang panggul yang belum siap menyebabkan sulitnya proses 
melahirkan. Koalisi 18 mendorong agar tidak adanya pernikahan di usia muda. 

Video yang ketiga berjudul “animasi perkawinan usia anak (Child Marriage Animation)”, 
dimana pada video ini berdurasi 3 menit 20 detik. Pada video ini meceritakan antara anak-
anak yang menikah di usia muda dengan dampak dan kondisi yang harus mereka jalani 
atau anak-anak yang berpendidikan tinggi bahkan dapat meraih cita-citanya dengan 
menikah di usia matang dalam reproduksi dan kesiapan untuk menjalani bahtera rumah 
tangga. Nilai yang dapat dipetik dari tayangan ini adalah kehidupan yang akan kita jalani 
tergantung bagaimana cara kita untuk memiliki keinginan kuat agar lebih mengutamakan 
pendidikan dan cita-cita, karena satu kali terjerumus akan berdampak panjang dalam 
kehidupan masa depan. Selanjutnya, peneliti memberikan kesempatan kepada subjek untuk 
bertanya dan memberikan subjek kesempatan untuk dapat menyimpulkan tentang materi 
yang sudah disampaikan oleh peneliti. 

Sesi ketiga yaitu pemberian skala kedua terhadap siswa-siswi yang sudah mengikuti 
penyuluhan psikoedukasi dengan berupa post-test. Skala pre-test dan post-test  yang 
digunakan sama.  

Sesi keempat yaitu sesi penutup dengan berakhirnya kegiatan yang dilakukan pada hari 
tersebut. Pada penutupan dilakukan oleh pembawa acara dari perwakilan pihak sekolah. 

Tahap kelima yaitu analisis mengalisis secara keseluruhan hasil dari penelitian eksperimen 
ini, dengan menggunakan penghitungan statistik. Data-data yang sudah diperoleh dari hasil 
pre-test dan post-test diinput, diolah dengan menggunakan program SPSS for window ver. 
20, yaitu analisis parametrik Paired Sample t Test. Hasil dari analisis ini akan 
mendapatkan suatu perbedaan antara sebelum diberikan perlakuan (pre-test)  dan sesudah 
diberikan perlakuan (post-test). 

HASIL PENELITIAN 

Setelah penelitian ini dilakukan, diperoleh beberapa hasil yang akan dipaparkan dengan 
beberapa tabel berikut. Tabel pertama pada hasil penelitian ini merupakan karakteristik 
subjek yang turut serata dalam penelitian psikoedukasi tentang risiko perkawian usia muda 
untuk menurunkan intensi pernikahan dini. Subjek dalam penelitian ini hanya ada dalam 
satu kelompok atau tanpa pembeda dengan kelompok lain dan subjek penelitian ini juga di 
ambil dari 2 sekolah. 



16 

Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Kategori  MTsN Amawang  MTs Darul Ulum 

Usia        Remaja   13 – 15 tahun  13 – 15 tahun 
Jenis Kelamin  Laki-laki  14 orang          8 orang 

 Perempuan   18 orang        15 orang 
Jumlah  32 orang  23 orang 

Berdasarkan Tabel 1  tersebut, subjek yang terpilih untuk diberikan perlakuan psikoedukasi 
berdasarkan hasil pre-test. Hal ini dapat terlihat dari tabel, bahwa keseluruhan subjek pada 
ke dua sekolah yaitu MTsN AM dan MTs D.U adalah berjumlah 55 subjek. Masing-
masing sekolah terdapat jumlah subjek yang berbeda, pada sekolah MTsN AM dengan 
subjek laki-laki 14 orang dan subjek perempuan 18 orang. Sedangkan subjek pada MTs 
D.U terdapat subjek laki-laki 8 orang dan subjek perempuan 15 orang.
Pada penelitian ini dengan menetapkan ketentuan subjek tersebut, diharapkan bahwa akan
ada penurunan intensi pernikahan dini pada remaja Kalimantan Selatan.

Gambar 6. Kategori pre-test deskriptif data intensi pernikahan dini 

Pada gambar 6, kategori Pre-test deskriptif data intensi pernikahan dini dalam kategori 
sedang terdapat 78%, kategori tinggi terdapat 22% dan kategori sangat tinggi terdapat 0%.  

Gambar 7. Kategori Post-test Deskriptif Data Intensi Pernikahan Dini 

Pre-test 

Sangat tinggi

Tinggi

Sedang

Post-test

Rendah

Sangat rendah
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Pada gambar 7, kategori Post-test deskriptif data intensi pernikahan dini dalam kategori 
rendah terdapat 11%, kategori sangat rendah terdapat 89%. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa intensi pernikahan dini pada hasil pre-test dan post-test dari keseluruhan subjek 
mengalami penurunan yang sangat signifikan.  

Tabel 2. Deskripsi Data Intensi Pernikahan Dini 

 Kategori  N  Rerata Skor 
 Pre-test  Post-test 

Laki-laki  22  10.97  21.77 
Perempuan  33  11.48  22.69 
Jumlah  55 

Berdasarkan hasil deskripsi data pada tabel 2 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 
hasil rata-rata laki-laki yang berjumlah 22 orang dan perempuan yang berjumlah 33 orang 
memiliki perbedaan. Pada subjek laki-laki dalam rata-rata pre-test mendapatkan hasil 
10.97 dan rata-rata post-test mendapatkan hasil 21.77. Sedangkan pada subjek perempuan 
dalam rata-rata pre-test mendapatkan hasil 11.48 dan rata-rata post-test mendapatkan hasil 
22.69. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat sebelum diberikan perlakuan subjek 
perempuan lebih cenderung untuk melakukan intensi pernikahan dini. Pada penelitian ini 
secara keseluruhan subjek berjumlah 55 orang. 

Tabel 3. Deskriptif Uji Paired Sample t Test  Data Pre-test dan Post-test 

 N  Rerata Skor  Correlation  t  P 
 Pre-test  Post-test 

 55  11.25  22.33  0.265 -39.305  0.000 

Berdasarkan tabel 3, penelitian kemudian menganalisis skor intensi pernikahan dini pada 
kedua sekolah tersebut sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan 
berupa psikoedukasi perkawinan usia muda dengan menggunakan uji Paired Sample t Test 
untuk melihat perbedaan pre-test dan post-test.  
Pada bagian ini di peroleh hasil korelasi 0.265, hal ini menyatakan bahwa korelasi antara 
sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi berhubungan secara nyata. Sedangkan 
terlihat pada tabel nilai t (-39,305) dan  hasil uji analisis Paired Sample t Test diperoleh 
nilai P< 0,05 (p = 0,000). Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan skor yang 
signifikan terhadap perlakuan tanpa psikoedukasi (pre-test) dan dengan perlakuan 
psikoedukasi (post-test). Sehingga diputuskan bahwa HO ditolak dengan adanya perbedaan 
sebelum diberikan pikoedukasi dan sesudah diberikan perlakuan psikoedukasi. 

DISKUSI 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa adanya penurunan intensi 
pernikahan dini pada remaja Kalimantan Selatan melalui psikoedukasi perkawinan usia 
muda. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan sebelum diberikan perlakuan 
psikoedukasi dimana hasil dari pre-test menunjukkan bahwa subjek yang terpilih, masuk 
dalam kategori yang sudah di tentukan oleh peneliti dan sesudah diberikannya perlakuan 
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psikoedukasi dimana intensi pernikahan dini pada subjek mengalami penurunan. Tingkat 
keberhasilan ini berdasarkan uji analisis Paired Sample t Test dengan memiliki perbedaan 
yang signifikan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. 
 
Secara umum menurut Riskesdas, (2010) Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 
tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 
tahun di Indonesia sudah menikah. Hal ini di buktikan dengan hasil dari pre-test antara 
laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan. Pada subjek laki-laki dalam rata-rata pre-
test mendapatkan hasil 10.97 sedangkan subjek perempuan dalam rata-rata pre-test 
mendapatkan hasil 11.48. Pada dasarnya perempuan memiliki keinginan yang lebih tinggi 
dalam melakukan suatu pernikahan dengan kurangnya pengetahuan. Adiningsih, (2002) 
dalam Pikiran Rakyat (2010), pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja 
sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi 
sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik melalui media (cetak 
dan elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar kemungkinannya justru salah. 
Ternyata sebagian besar remaja merasa tidak cukup nyaman curhat dengan orang tuanya, 
terutama bertanya seputar masalah seks. 
 
Psikoedukasi secara umum dapat mendidik dan membantu partisipan mengembangkan 
sumber-sumber dukungan dalam menghadapi tantangan hidup dan pada penelitian kali ini 
mengacu pada penurunan intensi seseorang dengan setiap aspeknya terkait keinginan 
individu untuk melakukan pernikahan dini. Psikoedukasi (Griffiths, 2006 dikutip Walsh, 
2010) merupakan suatu intervensi yang dapat dilakukan pada individu, keluarga, dan 
kelompok yang fokus untuk mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam 
hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan 
sosial dalam menghadapi tantangan tersebut dan mengembangkan keterampilan coping 
untuk menghadapi tantangan tersebut. Hasil yang didapat dengan menggunakan 
psikoedukasi ini berpengaruh positif dalam intensi individu agar tidak memiliki keinginan 
atau pun akan melakukan suatu pernikahan dini.  
 
Psikoedukasi tidak hanya bertujuan untuk treatment tetapi juga rehabilitasi. Ini berkaitan 
dengan mengajarkan seseorang mengenai suatu masalah sehingga mereka bisa 
menurunkan intensi yang terkait dengan pernikahan dini dan mencegah agar masalah 
tersebut tidak terjadi pada masa yang akan datang. Psikoedukasi juga didasarkan pada 
kekuatan partisipan dan lebih fokus pada saat ini dan masa depan dari pada kesulitan-
kesulitan di masa lalu. Psikoedukasi, baik individu ataupun kelompok tidak hanya 
memberikan informasi-informasi penting terkait dengan permasalahan partisipannya tetapi 
juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dianggap penting bagi partisipannya 
untuk menghadapi situasi permasalahannya. Psikoedukasi dapat diterapkan pada berbagai  
kelompok usia dan level pendidikan. Asumpsi lainnya, psikoedukasi kelompok lebih 
menekankan pada proses belajar dan pendidikan dari pada self-awareness dan self-
understanding dimana komponen kognitif memiliki proporsi yang lebih besar dari pada 
komponen afektif (Brown, 2011). Namun ini tidak berarti bahwa psikoedukasi sama sekali 
tidak menyentuh aspek selfawareness dan self-understanding. Hal ini dikembalikan kepada 
sasaran dari psikoedukasi itu sendiri anak-anak, remaja, dan orang dewasa. 
 
Teori-teori yang melatarbelakangi psikoedukasi antara lain adalah teori sistem ekologi, 
teori kognitif-perilaku, teori belajar, group practice models, stress and coping models, 
model dukungan sosial, dan pendekatan naratif (Anderson, Reiss, & Hogarty, 1986, dikutip 
dari Lukens & McFarlane, 2004). Pada penelitian ini lebih mengarah pada teori kognitif 
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dimana lebih berfokus pada penguasaan terhadap keterampilan kognisi-emosi yang 
menjadi komponen dari proses psycho-training. Kognisi yang dalam penelitian ini adalah 
memberikan pengetahuan kepada subjek terkait dengan pernikahan dini yang dapat 
berdampak buruk bagi masa remaja mereka dan psikoedukasi yang diberikan mampu 
menanamkan pola hidup yang lebih baik untuk merancang masa depan mereka dengan 
menunda suatu pernikahan dini. Setelah selesai dilakukannya perlakuan psikoedukasi, 
peneliti memberikan kesempatan kepada subjek yang dapat review ulang terkait dengan 
materi psikoedukasi yang sudah disampaikan peneliti. Subjek yang dapat memberikan 
review ulang maka peneliti memberikan reward sebagai stimulus. Hal ini bertujuan agar 
para subjek bersemangat dalam mendengarkan materi psikoedukasi. 
 
Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah subjek dengan kategori remaja 
sebagaimana fakta dan data yang sudah di dapatkan dari (BKKBN, 2012) yang 
menyatakan bahwa Provinsi dengan perkawinan dini (<15 tahun) daerah tertinggi adalah 
Kalimantan Selatan 9%, Jawa barat 7,5%, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah 
masing-masing 7%, dan Banten 6,5%. Oleh sebab itu pada penelitian ini subjek yang 
digunakan pada usia 13-15 tahun, yang dimana mereka masih duduk di bangku SMP, 
MTsN dan sederajad. Kategori subjek penelitian ini masuk pada masa remaja awal, dimana 
pada masa remaja merupakan periode penting artinya segala sesuatu yang terjadi baik 
jangka pendek maupun panjang berakibat langsung terhadap sikap dan perilaku mereka. 
Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, dimana 
mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. 
Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan 
seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Namun pada masa remaja akan menimbulkan 
ketakutan-ketakutan terhadap orang tua, karena pada masa remaja masa mencari identitas 
diri yang kemungkinan besar menimbulkan beberapa pertentangan dengan orang tua. 
 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa pemberian psikoedukasi mampu 
menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja Kalimantan Selatan. Dimana berdasarkan 
perhitungan statistik nilai signifikasi (P) yang ditunjukkan adalah 0.000 lebih kecil dari 
taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (0.000 < 0.05).  
 
Implikasi dari penelitian ini diharapakan khususnya kepada guru BK ataupun guru-guru 
agar lebih memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan pernikahan dini. Pada 
peneliti selanjutnya dapat mengulangi penelitian ini dengan berbagai variasi dan perbaikan. 
Variasi dapat dilakukan dengan merancang modul pelatihan lebih cermat dan menarik, 
seperti dalam bentuk komik atau majalah remaja. Peneliti juga sebaiknya dapat menindak 
lanjuti penyuluhan psikoedukasi perkawinan usia muda yang tidak hanya menurunkan 
intensi pernikahan dini pada subjek, namun kedalam bentuk perubahan perilaku. Secara 
lebih luas, replikasi dapat dilakukan pada sampel yang lebih bervariasi dalam hal usia, 
tempat dan waktu karena dengan pemilihan subjek yang lebih luas dapat 
menggeneralisasikan hasil penelitian pada populasi yang lebih luas pula. 
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MODUL PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA 
UNTUK MENURUNKAN INTENSI  PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA  

KALIMANTAN SELATAN 
 

I. Pengantar 
Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan 

jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai, agar dapat memberikan 
keturunan yang diinginkan. Untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu 
pernikahan atau perkawinan agar dapat membentuk suatu keluarga dan rumah tangga 
yang bahagia. Namun kesempurnaan dalam suatu hubungan rumah tangga itu dilihat 
dari pasangan yang sudah berumur dewasa. Usia ideal perempuan untuk menikah 
adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ 
reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat 
serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara 
laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu 
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan 
sosial. 

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda bukan lah hal yang bisa 
dikatakan menguntungkan bahkan jelas dapat merepotkan kaum perempuan. Dalam 
hal ini mereka dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung 
dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan. Pernikahan 
dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum 
siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang 
rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah 
keguguran, persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, 
anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian (Kusmiran, 2011). 

Oleh sebab itu akan dilakukan sebuah psikoedukasi untuk menurunkan 
intensi pernikahan dini. Psikoedukasi ini akan bersifat pencegahan agar hal yang 
tidak diinginkan, tidak akan terjadi. 

 
II. Tujuan Intervensi Psikoedukasi 

1. Untuk  menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja Kalimantan Selatan 
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil skala antara sebelum dan sesudah pemberian 

psikoedukasi 
 

III. Instrumen 
Dalam eksperimen ini, kelompok menggunakan alat tes berupa skala Intensi 

dan model skala yang digunakan berupa favourable dan unfavourable. Jumlah item 
yang digunakan pada angket intensi ini adalah 25 item yang mengungkap aspek 
tindakan perilaku, sasaran, konteks, waktu. 

 
IV. Pra Pelaksanaan dan Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan sebelum dilakukannya psikoedukasi, peneliti  akan 
menyebarkan skala pre-test yang berisi 25 item kepada 2 sekolah yang di anggap 
rawan dalam pernikahan dini. Peneliti akan mengambil peserta yang memiliki 
kategori sedang tinggi dan sangat tinggi untuk diberikan psikoedukasi untuk 
menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. Psikoedukasi ini dilakukan dalam 
waktu 1 hari, dimana dalam 1 hari ini akan  diberikan materi psikoedukasi untuk 
menurunkan intensi pernikahan dini. Sebelum di berikannya Psikoedukasi akan 



25 

adanya pemanasan untuk membuat suasana tidak kaku yaitu Ice Breaking dan di 
dalam pemberian psikoedukasi juga akan ditayangkan beberapa video untuk 
menurunkan intensi pernikahan dini tersebut. Setelah itu semua peserta akan  
mengisikan skala post-test dengan skala yang sama pada pemberian pre-test.  

 
V. Subjek Psikoedukasi 

Subjek penelitian eksperimen ini merupakan siswa-siswi VII, VIII dan IX 
dari 2 sekolah yang rawan pernikahan dini di Kandangan, Kalimantan Selatan yang 
berumur 13-15 tahun. Subjek dalam penelitian ini tidak ditentukan jumlahnya namun 
berdasarkan hasil pre-test yang masuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat 
tinggi. Setelah menemukan hasil dari pre-test, seluruh siswa dan siswi VII, VIII dan 
IX dari masing-masing sekolah yang akan diberikan sistem psikoedukasi untuk 
penundaan perkawinan usia muda bahkan menurunkan pernikahan dini dengan 
mengubah intensi para remaja. 

 
VI. Rancangan Intervensi Psikoedukasi 

1. Tata Ruang 
a. Semua ruangan dengan ventilasi udara dan cahaya yang cukup 
b. Satu set kursi tamu 
c. Klien dan terapis dalam posisi yang berhadapan 

2. Media 
a. Alat tulis 
b. Proyektor 
c. Sound system 
d. Laptop 

3. Waktu: ± 90 menit 
4. Metode : ceramah dan sharing 
5. Materi 

Pada saat pemberian materi psikoedukasi, subjek diberikan kesempatan 
untuk bertanya dalam mengungkapkan perasaannya. Terkait apa yang dipikirkan 
subjek mengenai pemahaman mereka dala berkeinginan dalam pernikahan dini. 
Terapis membantu subjek untuk melihat proporsi masalah yang sebenarnya dan 
memecahkan masalah bersama-sama dengan melakukan psikoedukasi guna untuk 
menurunkan intensi pernikahan dini dalam diri subjek. 

6. Prosedur Psikoedukasi 
a. Pembawa acara membuka acara dan mengatur berjalannya acara psikoedukasi 
b. Narasumber membuka sesi pertama dengan membangun rapport yang baik 

kepada subjek, dengan cara melakukan pembicaraan ringan dan juga 
melakukan sedikit permainan yang disebut dengan Ice Breaking. 

c. Subjek dipsikoedukasi dengan diberikan pemahaman mengenai permasalahan 
yang sedang dihadapinya. 

d. Narasumber lebih menekankan pemahaman mereka dengan menayangkan 
beberapa video yang menarik, agar dapat menurunkan intensi mereka. 

e. Narasumber akan menguji pemahaman mereka terkait pernikahan dini dengan 
melakukan post-test. 

f. Acara selesai dan pembawa acara menutup psikoedukasi. 
 

 



26 

Jenis  penelitian  ini  adalah eksperimen dengan melakukan sistem 
psikoedukasi untuk memberikan pemahaman terhadap pernikahan dini sehingga 
dapat menurunkan intensi para remaja terhadap pernikahan dini.  Pada penelitian ini 
memiliki alur pelaksanaan, yaitu sebagai berikut : 

 

No. Hari/Tanggal Sesi Kegiatan Pembagian Tugas Tujuan 

1. 

 

 

 

Sabtu, 19 
Desember 
2015 (MTsN 
AM) dan 
Senin, 21 
Desember 
2015 (MTs 
D.U) 

09.00 
– 

09.15 

Check in Receptionist : 

Maulida R 

 

Sesi I 

09.15 
– 

09.30 

 

Pembukaan   Pembukaan : 
Perwakilan dari 
sekolah MTsN AM 
dan MTs D.U 

 Penanggung jawab: 
Pihak dari sekolah 
MTsN AM dan 
MTs D.U 

 Ice Breaking : 
Maulida R 

Membuka 
kegiatan pada 
hari tersebut. 

Ice Breaking 

(berfokus 
pada jari dan 
hitam hijau) 

Mencairkan 
suasana sebelum 
pemberian 
psikoedukasi 

Sesi II 

09.30 
– 

11.00 

Psikoedukasi 
terkait 
dengan 
”intensi 
pernikahan 
dini pada 
remaja” 

 Penanggung jawab: 
Pihak dari sekolah 
MTsN AM dan 
MTs D.U 

 Pemateri : 
Maulida R 

Memberikan 
pemahaman 
tentang bahaya 
dan dampak 
Pernikahan Dini 
pada remaja 

Menayangkan 
video yang  

berkaitan 
dengan 
pernikahan 
dini 

 Penanggung jawab: 
Pihak dari sekolah 

 MTsN AM dan 
MTs D.U  

 Pemateri : 
Maulida R 

Untuk lebih 
meyakinkan  

mereka, kalau 
pernikahan dini 
seharus 

nya tidak boleh 
untuk dilakukan 

Sesi 
III 

11.00 
– 

11.15 

Post test  Penanggung jawab: 
Pihak dari sekolah 
MTsN AM dan 
MTs D.U 

 Pemateri : 
Maulida R 

Untuk 
mengetahui 
pemahaman 
siswa terkait 
dengan 
Pernikahan Dini 
pada remaja 

Sesi  Penutup Perwakilan dari 
sekolah MTsN AM 

Mengakhiri 
kegiatan pada 
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IV 

11.15 
– 

11.20 

dan MTs D.U hari tersebut 

 

VII. Sumber Pustaka 
a. Latipun, (2006). Psikologi Eksperimen. Malang : Universitas Muhammadiyah 

Malang Press. 
b. Supratiknya, A. (2008). Merancang Program dan Modul Psikoedukasi. 

Yogyakarta: USD Press. 
c. Supratiknya, A. (2011). Merancang Program dan Modul Psikoedukasi. (Edisi 

revisi) Yogyakarta: USD Press. 
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LEMBAR EVALUASI UJI COBA MODUL 

 
Evaluasi Narasumber 

Nama Narasumber : Maulida R 
Materi  : Psikoedukasi 

 
Kuisioner ini dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan, karena itu dimohon 

untuk mengisi dengan percaya diri dan penuh kesungguhan sesuai dengan penilaian anda 
sendiri tanpa mau dipengaruhi oleh orang lain. 
Petunjuk Pengisian : Berilah tanda (X) pada kolom dibawah ini yang menurut anda paling 
sesuai! 
Keterangan : 1 = Buruk ; 2 = Kurang ; 3 = Cukup ; 4 = Bagus ; 5 = Memuaskan 
 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
1. Tema Psikoedukasi      
2. Ketepatan Waktu      
3. Suasana      
4. Ice Breaking      
5. Tayangan Video      
6. Materi Psikoedukasi      
7. Sikap Pemateri      
8. Nilai keseluruhan      

 
SARAN / MASUKAN 

 

  

 Malang, ………………… 2015 

 

 

 (………………………………) 
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HASIL UJI COBA MODUL 

 

NO Subjek Tema Waktu Suasana I.B Video Materi Sikap Nilai 
Kes 

1 FANCB 4 5 4 3 3 4 5 4 
2 AR 3 4 3 4 4 5 4 4 
3 FYHM 4 4 4 5 4 5 4 4 
4 DINDA 4 3 5 4 4 3 5 4 
5 DR 4 3 4 2 4 5 4 4 
6 RA 4 4 5 3 4 5 4 4 
7 NA 5 4 5 4 3 5 4 5 
8 ST 4 3 4 5 3 4 5 4 
9 DK 3 4 5 4 5 4 5 4 
10 FR 4 3 5 4 4 5 4 4 
11 AM 4 5 4 3 4 4 5 4 
12 RICIS 4 4 3 4 5 4 3 4 
13 AMY 4 5 4 4 5 4 3 4 

 
Dari nilai keseluruhan peneliti mendapatkan nilai rata-rata 4 yang berarti dalam peilaian 
Baik. Sehingga dengan penilaian ini, peneliti dapat melakukan penelitian dengan daerah 
yang sudah ditentukan. 

 
Keterangan : 1 = Buruk ; 2 = Kurang ; 3 = Cukup ; 4 = Bagus ; 5 = Memuaskan 
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Nama    : 
Jenis Kelamin  : 
Umur saat ini  : 
Sekolah dan Kelas : 
 

PANDUAN PENGISIAN SKALA 
 

Responden Yth, 
Nama saya Maulida Rahmah, mahasiswi semester akhir Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian mengenai 
“psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia mudauntuk menurunkan intensi  pernikahan 
dini pada remaja kalimantan selatan” sebagai salah satu prasyarat kelulusan. Demi 
tercapainya hasil yangdiinginkan, saya mengharapkan kesediaan dan bantuan Anda untuk 
ikut berpartisipasi denganmengisi skala ini dengan lengkap dan benar. Semua informasi 
yang saya peroleh sebagaihasil skala ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk 
kepentingan akademis. Tidakada jawaban yang benar ataupun salah dalam penelitian ini.  

BACALAH SETIAP PERNYATAAN DENGAN CERMAT SEBELUM 
MENJAWAB, kemudian pilihlah jawaban yang Anda rasa paling sesuai dengan keadaan 
diri anda pada lembar jawaban yang tersedia. Saya sangat menghargai kejujuran dan 
keterbukaan anda. Berilah tanda (√) pada setiap jawaban dan jangan ada yang sampai 
terlewatkan. Atas kesediannya saya ucapkanterima kasih.  

 
No PERNYATAAN YA TIDAK 
1 Tidak akan menguntungkan bagi saya, kalau menunda 

suatu pernikahan 
  

2 Saya akan menikah dibawah usia 20 tahun   
3 Bagi saya pernikahan dini wajar untuk dilakukan   
4 Menikah di usia muda salah satu impian saya   

5 Menggapai cita-cita yang terperpenting bagi 
kehidupan saya 

  

6 Meskipun saya belum berusia di atas 20 tahun ketika 
ada yang melamar, saya akan menerimanya 

  

7 Menunda suatu pernikahan  menjadi hal yang buruk 
bagi saya 

  

8 Pernikahan dini akan membuat saya sengsara   
9 Bagi saya , saat ini berpacaran pada usia belasan 

tahun sudah hal yang biasa, bahkan anak SD sudah 
ada yang pacaran 

  

10 Saya mengetahui bahwa pernikahan dini bisa 
berdampak positif dan negatif 

  

11 Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti 
sebuah perkawinan merupakan faktor penyebab 
terjadinya pernikahan di usia muda 

  

12 Menurut saya, tingginya angka kematian ibu dan bayi 
merupakan dampak kehamilan di usia muda  

  

13 Saya yakin, wanita yang menikah di usia muda 
cenderung mengalami perdarahan akibat belum 
matangnya kesehatan reproduksi 

  

14 Setahu saya, kematian ibu, kematian bayi dan   
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hambatan terhadap kehamilan dan persalinan terjadi 
akibat usia menikah kurang dari 20 tahun  

15 Menurut saya, pemerintah sudah menetapkan dalam 
undang-undang untuk wanita usia menikah >16 tahun 
dan laki-laki >19 tahun, sementara menurut kesehatan 
reproduksi usia menikah di atas 20 tahun  

  

16 Saya akan bangga pada diri saya, ketika saya tidak 
berkeinginan untuk menikah pada usia muda 

  

17 Saya senang ketika melihat teman saya menikah, saat 
seusia saya 

  

18 Saya rasa, saya akan menikah dibawah umur 20 tahun   
19 Kemungkinan besar 3 tahun yang akan datang saya 

akan menikah 
  

20 Saya pernah berciuman dengan pacar saya, walaupun 
tidak sering 

  

21 Kerugian besar bagi saya ketika harus menunda suatu 
pernikahan 

  

22 Untuk pernikahan yang ideal. Jika saya perempuan 
akan menikah di usia 19-25 tahun, sedangkan jika 
saya laki-laki akan menikah di usia 25-28 tahun. 

  

23 Saya sudah  mengetahui kalau berpacaran yang tidak 
sehat akan mengarah ke pernikahan dini 

  

24 Saya mencoba membuat hidup saya sederhana, 
sepanjang saya memiliki keinginan untuk menikah di 
usia dini. 

  

25 Saya akan segera menikah, ketika sudah merasa 
cocok dengan pasangan saya 
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Blue Print 
 

 
T 
I 
N 
D 
A 
K 
A 
N 

Elemen Intensi Pernikahan Dini Total 
Tindakan Perilaku 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 24 10 

Sasaran 2, 3, 16, 18, 22, 25 6 

Konteks 7, 10, 11, 12, 17, 21, 23 7 

Waktu 6, 19 2 

 
Kategori Item Total 

Favourable 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 15 
Unfavourable 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 10 

 
Keterangan : 
 

Kategori Skor 
Sanngat Rendah 1-5 
Rendah 6-10 
Sedang 11-15 
Tinggi 16-20 
Sangat Tinggi 21-25 
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HASIL TRY OUT SKALA 
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NO Elemen Intensi 

Pernikahan Dini 
Item Total 

Favourable Unfavourable 
1 Tindakan Perilaku 1, 7, 13, 17 2, 8, 12, 14, 16, 

24 
10 

2 Sasaran 3, 5, 15, 22, 25 18 6 

3 Konteks 11, 21, 23 4, 6, 10, 22 7 
4 Waktu 9, 19 - 2 

Total 14 11 25 
 
Keterangan: 
Nomor item berwarna merah adalah nomor item yang dinyatakan gugur. 
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LAPORAN OBSERVASI PELAKSANAAN 
PADA SEKOLAH MTsN AM 

 

Sabtu, 19 
Desember 

2015 

Jenis Kegiatan Indikator Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

Check in 1. Peneliti memberikan absensi 
kepada peserta 

2. Pemberian Snack kepada 
peserta 

√ 
 

√ 

- 
 
- 

Pembukaan Dibuka oleh pembawa acara 
dalam memandu berjalannya 
psikoedukasi 

√ - 

Ice Breaking 1. Peneliti memberikan 
pendekatan kepada peserta 

2. Memberikan 2 permainan 
3. Peserta mendapatkan 

surprise dalam permainan 

√ 
 

√ 
√ 

- 
 
- 
- 

Psikoedukasi 1. Memberikan materi yang 
berjudul “Pernikahan Dini 
Bumerang Bagi Para 
Remaja” 

2. Peneliti menayangkan video 
“penyebab dan dampak dari 
kehamilan diluar nikah dan 
aborsi” 

3. Peneliti menayangkan video 
“koalisi 18- stop pernikahan 
anak di bawah umur” 

4. Peneliti menayangkan video 
“animasi perkawinan usia 
anak - child marriage 
animation” 

5. Beberapa orang perwakilan 
peserta dapat mengulang 
atau menyimpulkan isi dari 
materi yang diberikan oleh 
peneliti dan diberikan hadiah 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

Post-test Peneliti memberikan post-test 
berupa skala kepada peserta 
dengan skala yang sama pada 
saat pemberian pre-test 

√ - 

Penutup 1. Perwakilan dari sekolah 
menutup psikoedukasi 

2. Pemberian makan siang 

√ 
 

√ 

- 
 
- 
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LAPORAN OBSERVASI PELAKSANAAN 
PADA SEKOLAH MTs D.U 

 

Senin, 21 
Desember 

2015 

Jenis Kegiatan Indikator Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

Check in 1. Peneliti memberikan absensi 
kepada peserta 

2. Pemberian Snack kepada 
peserta 

√ 
 

√ 

- 
 
- 

Pembukaan Dibuka oleh pembawa acara 
dalam memandu berjalannya 
psikoedukasi 

√ - 

Ice Breaking 1. Peneliti memberikan 
pendekatan kepada peserta 

2. Memberikan 2 permainan 
3. Peserta mendapatkan 

surprise dalam permainan 

√ 
 

√ 
√ 

- 
 
- 
- 

Psikoedukasi 1. Memberikan materi yang 
berjudul “Pernikahan Dini 
Bumerang Bagi Para 
Remaja” 

2. Peneliti menayangkan video 
“penyebab dan dampak dari 
kehamilan diluar nikah dan 
aborsi” 

3. Peneliti menayangkan video 
“koalisi 18- stop pernikahan 
anak di bawah umur” 

4. Peneliti menayangkan video 
“animasi perkawinan usia 
anak - child marriage 
animation” 

5. Beberapa orang perwakilan 
peserta dapat mengulang 
atau menyimpulkan isi dari 
materi yang diberikan oleh 
peneliti dan diberikan hadiah 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

Post-test Peneliti memberikan post-test 
berupa skala kepada peserta 
dengan skala yang sama pada 
saat pemberian pre-test 

√ - 

Penutup 1. Perwakilan dari sekolah 
menutup psikoedukasi 

2. Pemberian makan siang 

√ 
 

√ 

- 
 
- 
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SUBJEK PENELITIAN 
MTsN AM 

 
NO NAMA JENIS 

KELAMIN 
UMUR KELAS 

1 Salwa Noor Azizah Perempuan 13 tahun VIIIa 

2 Siti Widya Riana Perempuan 13 tahun VIIIa 
3 M. Ardi Saputra Laki-laki 13 tahun VIIIa 
4 M. Noraidi Rahman Laki-laki 13 tahun VIIIa 
5 Adi Darma Wijaya Laki-laki 13 tahun VIIIa 
6 Noor Eka Rahman D Perempuan 14 tahun VIIIb 
7 Annisa Amalia 

Agustina 
Perempuan 13 tahun VIIIb 

8 Monica Amanda Perempuan 14 tahun VIIIb 
9 Raudhatul Aulia Perempuan 14 tahun VIIIb 

10 Linda Sri Wahyunita Perempuan 14 tahun VIIIb 
11 Rabbil Yuniar 

Anwary 
Perempuan 13 tahun VIIIb 

12 Noor Tazkiah Perempuan 14 tahun VIIIb 
13 Syifa Hilwatun Najwa Perempuan 14 tahun VIIIb 
14 Nur Latifah Perempuan 14 tahun VIIIb 
15 Asifa Bulgia Perempuan 13 tahun VIIIb 
16 M. Fajar Padillah Laki-laki 15 tahun VIIIb 
17 Ridiansyah Laki-laki 14 tahun VIIIb 
18 Muhammad Zain Laki-laki 13 tahun VIIIb 
19 Abdus Shamad Laki-laki 13 tahun VIIIb 
20 Yulia  Anggi Saputri Perempuan 13 tahun VIIIc 
21 Lisa Ainul Fakhina Perempuan 14 tahun VIIIc 
22 Maulida Yanti Perempuan 14 tahun VIIIc- 
23 Hairatun Nisa Perempuan 14 tahun VIIIc 
24 Irma Mutia Rahdini Perempuan 13 tahun VIIIc 
25 Khairina Zahra Aulia Perempuan 13 tahun VIIIc 
26 Faisal Rahim Laki-laki 13 tahun VIIIc 
27 Muhammad Baihaqi 

Islami 
Laki-laki 13 tahun VIIIc 

28 M. Sapianor Laki-laki 13 tahun VIIIc 
29 M. AR. Hakiem Al 

Waajidi 
Laki-laki 13 tahun VIIIc 

30 M. Kamrani Noor 
Fikri 

Laki-laki 14 tahun VIIIc 

31 M. Asradul Firdaus Laki-laki 13 tahun VIIIc 
32 Muhammad Maulidi 

Rahman 
Laki-laki 13 tahun VIIIc 
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SUBJEK PENELITIAN 
MTs D.U 

 
NO NAMA JENIS 

KELAMIN 
UMUR KELAS 

1 Eka Mawarti Perempuan 13 tahun VII 
2 Dinariyah Perempuan 13 tahun VII 
3 Rina Perempuan 15 tahun VII 
4 Rini Ariani  Perempuan 13 tahun VII 
5 Noor Hikmah Perempuan 14 tahun VIII 
6 Risma Arianti Perempuan 14 tahun VIII 
7 Masliani Perempuan 14 tahun VIII 
8 Nurhikmah Maulida Perempuan 15 tahun VIII 
9 Ratna Perempuan 15 tahun VIII 

10 Muliyani Perempuan 14 tahun VIII 
11 Metafriani Perempuan 14 tahun VIII 
12 M. Jumberi Laki-laki 15 tahun VIII 
13 Ahmad Mudzzaid Laki-laki 15 tahun VIII 
14 Lukman Hakim Laki-laki 15 tahun VIII 
15 Siti Fatimah Perempuan 14 tahun XI 
16 Noor Halidah Perempuan 14 tahun XI 
17 Sabariyah Perempuan 14 tahun XI 
18 Misbah Perempuan 15 tahun XI 
19 M. Abdi Rahman Laki-laki 15 tahun XI 
20 A. Gazali Rahman Laki-laki 14 tahun XI 
21 Aldi Rahman Laki-laki 15 tahun XI 
22 M. Raihan Laki-laki 15 tahun XI 
23 Muhammad Nurjaidi Laki-laki 15 tahun XI 
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SUBJEK PENELITIAN YANG TIDAK MASUK DALAM KATEGORI 
PEMBERIAN PSIKOEDUKASI 

 
NO Subje

k 
Kategori  
Pre-test 

Hasil 
Pre-test 

NO Subje
k 

Kategori  
Pre-test 

Hasil 
Pre-test 

1 A Sangat Rendah 25 38 LB Rendah 20 
2 B Sangat Rendah 24 39 MB Sangat Rendah 23 
3 C Rendah 20 40 NB Rendah 19 
4 D Sangat Rendah 21 41 OB Rendah 20 
5 E Sangat Rendah 25 42 PB Sangat Rendah 21 
6 F Sangat Rendah 23 43 QB Sangat Rendah 25 
7 G Sangat Rendah 23 44 RB Sangat Rendah 24 
8 H Sangat Rendah 24 45 S Sangat Rendah 25 
9 I Sangat Rendah 21 46 TB Sangat Rendah 25 

10 J Sangat Rendah 22 47 UB Sangat Rendah 23 
11 K Sangat Rendah 24 48 PB Sangat Rendah 22 
12 L Sangat Rendah 25 49 WB Sangat Rendah 21 
13 M Sangat Rendah 21 50 XB Sangat Rendah 25 
14 N Sangat Rendah 21 51 YB Sangat Rendah 18 
15 O Sangat Rendah 21 52 ZB Rendah 20 
16 P Sangat Rendah 22 53 AC Sangat Rendah 25 
17 Q Sangat Rendah 23 54 BC Sangat Rendah 25 
18 R Sangat Rendah 23 55 CC Sangat Rendah 24 
19 S Sangat Rendah 23 56 DC Sangat Rendah 25 
20 T Rendah 20 57 EC Sangat Rendah 25 
21 U Sangat Rendah 25 58 FC Sangat Rendah 23 
22 P Sangat Rendah 25 59 GC Sangat Rendah 22 
23 W Sangat Rendah 24 60 HC Sangat Rendah 21 
24 X Sangat Rendah 21 61 IC Sangat Rendah 25 
25 Y Sangat Rendah 23 62 JC Sangat Rendah 23 
26 Z Sangat Rendah 22 63 KC Sangat Rendah 24 
27 AB Sangat Rendah 22 64 LC Sangat Rendah 21 
28 BB Sangat Rendah 22 65 MC Sangat Rendah 21 
29 CB Sangat Rendah 21 66 NC Sangat Rendah 22 
30 DB Sangat Rendah 24 67 OC Sangat Rendah 25 
31 EB Sangat Rendah 24 68 PC Rendah 20 
32 FB Sangat Rendah 25 69 QC Rendah 19 
33 GB Sangat Rendah 21 70 RC Sangat Rendah 23 
34 HB Sangat Rendah 22 71 SC Sangat Rendah 22 
35 IB Sangat Rendah 24 72 TC Rendah 18 
36 JB Sangat Rendah 24 73 UC Rendah 20 
37 KB Sangat Rendah 23     
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SUBJEK PENELITIAN YANG DIBERIKAN PSIKOEDUKASI 
 

NO Subjek Kategori  
Pre-test 

Hasil Pre-test Kategori 
Post-test 

Hasil Post-test 

1 SNA Sedang 12 Sangat Rendah 24 
2 SWR Tinggi 10 Sangat Rendah 21 
3 MAS Tinggi 10 Sangat Rendah 23 
4 MNR Tinggi 7 Rendah 16 
5 ADW Tinggi 7 Sangat Rendah 22 
6 NERD Sedang 11 Sangat Rendah 24 
7 AAA Sedang 11 Sangat Rendah 23 
8 MA Sedang 13 Sangat Rendah 23 
9 RA Sedang 12 Sangat Rendah 23 

10 LSW Sedang 11 Sangat Rendah 24 
11 RYA Sedang 14 Sangat Rendah 22 
12 NT Sedang 13 Sangat Rendah 25 
13 SHN Sedang 12 Sangat Rendah 22 
14 NL Sedang 13 Sangat Rendah 21 
15 AB Sedang 14 Sangat Rendah 24 
16 MFP Sedang 11 Sangat Rendah 21 
17 R Sedang 11 Sangat Rendah 22 
18 MZ Sedang 11 Sangat Rendah 25 
19 AS Sedang 12 Sangat Rendah 23 
20 YAS Sedang 11 Sangat Rendah 21 
21 LAF Sedang 13 Sangat Rendah 23 
22 MY Sedang 12 Sangat Rendah 23 
23 HN Sedang 14 Sangat Rendah 23 
24 IMR Sedang 11 Sangat Rendah 25 
25 KZA Sedang 12 Sangat Rendah 24 
26 FR Sedang 12 Sangat Rendah 22 
27 MBS Sedang 12 Sangat Rendah 23 
28 MS Sedang 11 Sangat Rendah 23 
29 MAR Sedang 11 Sangat Rendah 21 
30 KNF Sedang 11 Sangat Rendah 21 
31 MAF Sedang 12 Sangat Rendah 22 
32 MMR Sedang 12 Sangat Rendah 23 
33 EM Sedang 11 Sangat Rendah 20 
34 D Sedang 11 Sangat Rendah 20 
35 RINA Sedang 11 Sangat Rendah 23 
36 RA Sedang 12 Sangat Rendah 23 
37 NH Sedang 12 Sangat Rendah 23 
38 RAR Tinggi 9 Sangat Rendah 23 
39 MASLI Sedang 11 Sangat Rendah 22 
40 NM Sedang 12 Sangat Rendah 22 
41 R Tinggi 9 Sangat Rendah 22 
42 MUL Tinggi 10 Sangat Rendah 22 
43 META Sedang 14 Sangat Rendah 22 
44 MJ Sedang 14 Rendah 19 
45 AM Sedang 13 Sangat Rendah 23 



41 

46 LH Sedang 14 Sangat Rendah 24 
47 SF Tinggi 8 Sangat Rendah 23 
48 NH Sedang 12 Sangat Rendah 23 
49 S Tinggi 9 Sangat Rendah 22 
50 M Tinggi 9 Sangat Rendah 24 
51 MARY Tinggi 9 Rendah 18 
52 AGR Tinggi 10 Sangat Rendah 23 
53 ARA Sedang 12 Sangat Rendah 23 
54 MRA Tinggi 7 Sangat Rendah 23 
55 MNR Sedang 11 Rendah 19 

 
 
Keterangan : 
 

Kategori Skor 
Sangat Rendah 21-25 
Rendah 16-20 
Sedang 11-15 
Tinggi 6-10 
Sangat Tinggi 1-5 
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HASIL ANALISIS PENELITIAN 
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47 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 
Pre-test Sekolah MTsN AM 
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Pre-test Sekolah MTs D.U 
 

 
 

 
 
 



52 

 
Post-test Sekolah MTsN AM 
 

 
 

 
 
 



53 

 
Post-test Sekolah MTs D.U 
 

 
 
 

 
 



54 

Pelaksanaan Psikoedukasi 
 
Ice Breaking 
 

 
 

 
 



55 

Materi Psikoedukasi 
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Tayangan Video 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


