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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang cukup serius 

apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi dan tidak terkendalikan akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Hal ini seperti peningkatan jumlah 

penduduk di Propinsi Lampung pada tahun 2005 berjumlah 7.116.177 jiwa dan di 

tahun 2006 bertambah menjadi 7.211.586 jiwa, bahkan di tahun 2007 berjumlah  

7.289.767 jiwa (BPS, 2008 : 63). 

 

Bertolak dari data tersebut, dinyatakan bahwa di wilayah Propinsi Lampung 

terjadi pertambahan jumlah penduduk dalam waktu tiga tahun sebanyak 173.590 

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu  2,44% 

pertahun. Pertumbuhan penduduk dikategorikan rendah jika kurang dari 1%, 

sedangkan pertumbuhan penduduk antara 1-2% dinyatakan sedang, dan dikatakan 

tinggi apabila lebih dari 2% (BPS, 2008).  

 

Pertambahan jumlah penduduk akan selalu berhubungan dengan upaya-upaya 

untuk melakukan pertambahan bahan konsumsi, sandang dan pangan, lapangan 

kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan kebutuhan pokok untuk tempat 
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hidup manusia. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, akan menjadi 

permasalahan kesulitan kehidupan umat manusia.   

 

Atas dasar kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program 

penekanan pertambahan jumlah penduduk melalui gerakan KB yang diprakarsai 

oleh BKKBN sebagai lembaga pemerintah dalam upaya menekan laju 

pertumbuhan penduduk melalui program KB. 

 

Program KB selain berfungsi menekan laju pertumbuhan penduduk, juga 

diharapkan sebagai upaya untuk menciptakan Keluarga Kecil Bahagia  Sejahtera, 

yang dilanjutkan dengan berbagai upaya perwujudan “Norma Keluarga Kecil” dua 

anak laki-laki dan perempuan sama saja, guna mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera melalui pengendalian kelahiran setiap keluarga.  

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 10. Tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, telah 

ditegaskan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan 

peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan 

kelahiran, pembinaan katahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Salah satu sasaran utamanya adalah generasi muda pada periode pra keluarga, 

guna mempersiapkan dirinya dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera (BKKBN, 2007 : 6).  

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemerintah telah berusaha untuk menurunkan 

angka kelahiran, ternyata masih banyak hambatan dalam melaksanakan KB yang 
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tidak berhasil dengan mewujudkan dua anak setiap keluarganya. Menurut hasil 

pra survey di lapangan tanggal 8 Mei 2009 kepada Sekretaris Desa Bapak Sujono  

yang dilakukan oleh penulis di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan, bahwa  

sebagian besar kepala keluarga memiliki lebih dari dua orang anak. Hal  ini 

terlihat masih tingginya jumlah anak ideal yang ingin dimiliki oleh PUS keluarga 

petani keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen yaitu ≥ 3 orang anak.  

 

Rata-rata umur kepala keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi 

yaitu 40 tahun. Banyak keluarga PUS keturunan transmigran kolonisasi yang 

mengharapkan kehadiran anak dihubungkan dengan perasaan kepuasan hatinya, 

yaitu sudah memiliki anakpun masih ada perasaan kurang puas, karena kurang 

lengkapnya jenis kelamin dari kehadiran anak-anaknya, misalnya laki-laki semua 

atau perempuan semua. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah anak yang 

dimiliki PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi yakni         

≥ 3 orang anak setiap kepala keluarga (Sumber : Data hasil pra survey di Desa 

Bagelen tahun 2009). 

 

Berkaitan dengan data di atas, nampaknya keadaan tersebut ada kesesuaian 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa anak sebagai penerus sejarah, anak 

sebagai tenaga kerja, anak sebagai jaminan hari tua (Hutabarat, 1976 : 274). 

Kecuali hal tersebut masih ada pandangan lain yang sampai sekarang masih 

mempengaruhi pola pikir masyarakat di pedesaan seperti banyak anak banyak 

rezeki, anak adalah karunia Tuhan yang tidak boleh ditolak, anak sebagai ikatan 

perkawinan dan lain-lain.  
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Selain uraian tersebut, masyarakat juga memiliki alasan seperti, penggunaan alat 

kontrasepsi menyulitkan dan menimbulkan efek negatif rasa trauma, kejadian ini 

pernah dialami oleh salah satu PUS yang telah mengikuti KB dengan 

menggunakan spiral. Hal tersebut, merupakan salah satu penyebab hingga sampai 

sekarang gerakan program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk belum 

terwujud sepenuhnya, karena kenyataannya jumlah anak yang dimiliki rata-rata         

≥ 3  jiwa/ kepala keluarga.   

 

Berdasarkan pada hasil survey di Desa Bagelen, terdiri dari 5 dusun/ RW yaitu 

dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dan dusun 5 dengan jumlah penduduk pada 

tahun 2009 berjumlah 6678 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3344 

jiwa dan penduduk wanita sebanyak 3334 jiwa, yang terdiri dari 1889 kepala 

keluarga (Monografi Desa Bagelen, 2009). Jumlah penduduk tersebut, terdapat 

sejumlah kepala keluarga keturunan transmigran kolonisasi yang tersebar 

dibeberapa dusun, salah satunya mayoritas bertempat tinggal di Dusun IV. 

 

Keluarga keturunan transmigran kolonisasi di Dusun IV, sebagian besar wanita 

PUSnya berada pada umur 25-29 tahun sebanyak 37,5% atau 15 wanita PUS yang 

memiliki jumlah anak yang banyak yaitu ≥ 3 (Sumber : Data hasil survey di Desa 

Bagelen Tahun 2009). 

 

Sebagian besar kepala keluarga keturunan transmigran kolonisasi bermata 

pencaharian sebagai buruh tani. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki, 

hampir semuanya berasal dari warisan secara turun temurun, dan sebagian besar 

hanya memiliki lahan pekarangan. Oleh karena itu, kepala keluarga keturunan 
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transmigran kolonisasi termasuk keluarga pra sejahtera (Sumber : Data hasil 

survey di Desa Bagelen Tahun 2009). 

 

Berdasarkan data dari monografi Desa Bagelen, apabila dilihat dari kelompok 

umur, wanita pasangan usia subur yang ada di Desa Bagelen dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1. Persebaran Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Wanita pada 

Masing-Masing Dusun di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Tahun 2009 

 

No Dusun 
PUS Menurut Kelompok Umur 

< 20 tahun 20-29 tahun 30-49 tahun Jumlah  

1 I 3 168 117 288 

2 II 1 203   31 235 

3 III 4 179   73 257 

4 IV 5 241   92 337 

5 V 0 102   38 140 

Jumlah 13 893 351      1257 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah PUS wanita yang 

paling banyak berada pada kelompok umur 20-29 tahun dengan jumlah 893 orang 

PUS sedangkan yang paling sedikit adalah PUS wanita dengan kelompok umur 

kurang dari 20 tahun hanya 13 orang PUS, sisanya yang berjumlah 351 orang 

PUS terletak pada kelompok umur 30-49 tahun. 

 

Berkaitan dari tabel tersebut, terjadi perbedaan antara PUS dengan kelompok 

umur tertentu, pada PUS dengan kelompok umur 20-29 tahun jumlahnya lebih 

banyak. Hal ini dapat berdampak pada besarnya jumlah anak yang dimiliki dalam 
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satu keluarga, dikarenakan pada umur 20-29 tahun merupakan kelompok umur 

produktif serta merupakan masa yang subur bagi wanita. 

 

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi 

Tentang Penyebab Banyaknya Jumlah Anak yang dimiliki PUS Setiap Keluarga 

Pra Sejahtera Keturunan Transmigran Kolonosasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Usia kawin pertama PUS wanita keluarga pra sejahtera 

2. Lamanya status perkawinan PUS wanita keluarga pra sejahtera 

3. Keikutsertaan PUS wanita keluarga pra sejahtera  

4. Pandangan terhadap nilai anak bagi PUS keluarga pra sejahtera 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah usia kawin pertama wanita PUS yang relatif muda menjadi penyebab 

banyaknya jumlah anak pada PUS keluarga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran? 
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2. Apakah lamanya status perkawinan menjadi penyebab banyaknya jumlah anak 

yang dimiliki PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di 

Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 

3. Bagaimanakah keikutsertaan KB PUS yang tidak aktif setiap keluarga pra 

sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 

4. Bagaimanakah pandangan tentang nilai anak dalam keluarga menjadi penyebab 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera 

keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai usia kawin pertama wanita PUS 

terhadap banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra 

sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai lamanya status perkawinan terhadap  

banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera 

keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

3. Untuk mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan PUS yang tidak aktif 

dalam KB terhadap banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga 
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pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

4. Untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan tentang nilai anak 

terhadap banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra 

sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka mencapai 

gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi 

khususnya yang berhubungan dengan kajian Geografi Sosial dengan fenomena 

yang timbul di masyarakat. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

penelitian yang sejenis di lokasi lain. 

4. Berguna untuk memperdalam dan menambah pengetahuan yang berkenaan 

dengan proses pembelajaran, sebagai suplemen bahan pembelajaran Mata 

Pelajaran Geografi SMP Kelas VII semester 1 Bab III Pokok Bahasan Sumber 

Daya Manusia Indonesia, Sub Pokok Bahasan Mutu Sumber Daya Manusia 

Indonesia, dan Geografi SMA Kelas XI semester 2 Bab IV Pokok Bahasan 

Antroposfer Sub Pokok Bahasan Kebijakan Kependudukan di Indonesia. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah PUS kelurga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah penyebab banyaknya jumlah anak PUS 

setiap keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

3. Ruang lingkup tempat dan waktu adalah Desa Bagelen Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2010. 

4. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Sosial. 

Geografi Sosial adalah studi tentang bentang alam muka bumi oleh adanya 

interaksi dan interelasi aktivitas dan tata laku manusia dengan lingkungan fisik 

dan biotis dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya 

(Budiyono, 2003 : 17). 

Digunakan Geografi Sosial sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini, 

karena fenomena banyaknya jumlah anak yang dimiliki merupakan salah satu 

masalah sosial yang dikaji dalam geografi sosial yaitu mengenai kehidupan 

masyarakat, manusia di suatu tempat di muka bumi, yang merupakan salah satu 

unsur geografi sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta 

lingkungan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Geografi dan Keluarga Berencana 

 

Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai penyebab banyaknya jumlah 

anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan transmigran 

kolonisasi yaitu mengenai usia kawin pertama, lamanya status perkawinan, 

keikutsertaan PUS dalam KB, dan pandangan terhadap nilai anak dalam keluarga. 

 

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan (to describe), menerangkan 

sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari 

corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-

unsur bumi dalam ruang dan waktu (Bintarto, 1977 : 9). Berdasarkan uraian 

tersebut, ilmu geografi tidak hanya menggambarkan keadaan fisis bumi, tetapi 

juga kehidupan manusia yang berkaitan dengan aktifitasnya. 

Geografi sosial adalah studi tentang bentang alam muka bumi oleh adanya 

interaksi dan interelasi aktivitas dan tata laku manusia dengan lingkungan fisik 

dan biotis, dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya 

(Budiyono, 2003 : 17). Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di muka 

bumi, diberikan kelebihan dalam berpikir dan memanfaatkan alam, bagaimana 
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cara untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan, sehingga dapat menjaga 

dan memelihara yang telah dimiliki. 

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, 

pangan, sandang, papan dan kesehatan (BKKBN, 2003 : 25) 

Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2003 : 24). 

 

2. Penyebab Banyaknya Jumlah Anak Yang Dimiliki 

2.1 Usia Kawin Pertama 

Peristiwa kelahiran (natalitas) tidak terlepas dari masa subur yang dimiliki 

seorang wanita (fekunditas). Hal ini berarti kesuburan seorang wanita merupakan 

kemampuan untuk berproduksi sehingga akan berpengaruh pada kemampuan 

melahirkan. Usia kawin pertama wanita PUS adalah usia dari wanita PUS pada 

waktu menikah dengan seorang laki-laki pilihan yang syah sebagai suaminya. 

Usia perkawinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya 

jumlah anak yang dimiliki, karena pada umumnya umur perkawinan usia muda 

maka frekuensi untuk memiliki anak akan lebih besar.  

Usia perkawinan minimum yang resmi cenderung sedikit di atas usia pubertas, 

hanya sedikit pemuda atau pemudi yang kawin pada usia di bawah minimum usia 
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kawin resmi, frekuensi perkawinan menurut umur biasanya meningkat dengan 

sangat cepat pada usia yang relatif muda (David Lucas, 1990 : 82). 

Usia kawin sangat berhubungan dengan jumlah anak yang dimiliki, semakin 

rendah usia kawin maka semakin tinggi jumlah anak yang dimiliki. Wanita yang 

melangsungkan perkawinannya pada usia muda, maka proses reproduksinya akan 

berjalan panjang sehingga jumlah anak yang dimiliki lebih banyak jika 

dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, karena jika seorang 

wanita menikah pada usia dewasa maka masa reproduksinya relatif pendek 

sehingga jumlah anak yang dimiliki cenderung sedikit. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan berikut, tingginya angka kelahiran berkaitan erat dengan usia kawin 

wanita pada saat perkawinan pertama (BKKBN, 2005 : 3). 

 

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan (1991 : 19) 

menyatakan bahwa : 

 

Untuk kemashalatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 

7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka usia kawin pertama dapat ditentukan 

sebagai berikut : 

1. Umur < 16 tahun tergolong perkawinan muda 

2. Umur ≥ 16 tahun tergolong perkawinan dewasa 
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2.2 Lamanya Status Perkawinan 

Lamanya status perkawinan dalam suatu keluarga sebagai ikatan suami istri maka 

dapat mempengaruhi fertilitas yang berarti akan mempengaruhi banyaknya jumlah 

anak yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Said Rusli (1995 : 97) berikut 

: 

Ada beragam faktor yang mempengaruhi dan menentukan fertilitas baik yang 

berupa faktor demografi maupun faktor non demografi. Yang berupa faktor 

demografi diantaranya adalah struktur umur, umur perkawinan, lama perkawinan, 

paritas,          disrupsi perkawinan dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non 

demografi dapat berupa faktor sosial, ekonomi maupun psikologi. 

 

Semakin muda seorang wanita melangsungkan perkawinannya, maka status 

perkawinan yang ditempuhnya akan semakin lama sehingga memungkinkan 

besarnya peluang untuk memiliki anak lebih banyak lagi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat HULL dan Riningsih Saladi dalam Daldjoeni          

(1980 : 173) yang menyatakan bahwa, Usia kawin mempengaruhi lamanya dalam 

status kawin, selanjutnya akan mempengaruhi pertambahan kelahiran.  

Berdasarkan hasil penelitian Rahmatul Hasanah TS dalam skripsinya yang 

berjudul Faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya norma keluarga kecil pada 

PUS pembuat ikan asin di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupeten Lampung Timur Tahun 2008, lama status perkawinan dikelompokkan 

sesuai dengan komposisi umur, yaitu : 

a. Lama perkawinan 0 – 9 tahun tergolong perkawinan muda 

b. Lama perkawinan antara 10 – 19 tahun tergolong perkawinan sedang 

c. Lama perkawinan lebih dari 19 tahun ke atas tergolong perkawinan dewasa 
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2.3 Keikutsertaan PUS dalam KB  

Tujuan Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2003 : 24). 

Keluarga Berkualitas adalah  keluarga-keluarga yang sejahtera, sehat, maju, 

mandiri, mempunyai anak ideal, berwawasan ke depan dan bertanggungjawab 

(BKKBN,  2003 : 24). 

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional yang dikelola BKKBN  

bertujuan ganda, selain meningkatkan kesehatan ibu dan anak, juga untuk 

mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dengan 2 anak 

laki perempuan sama saja, sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, dengan melakukan pengendalian kelahiran setiap keluarga pasangan 

usia subur (Hanafi Hartanto, 2004 : 12).  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa secara langsung program KB ditujukan 

sebagai upaya menurunkan tingkat kelahiran melalui KB, dengan menggunakan 

alat kontrasepsi secara berlanjut. Hal ini berarti mengajak para pasangan usia 

subur menjadi peserta KB aktif dan lestari sehingga memberikan dampak 

langsung terhadap penurunan tingkat kelahiran. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan program kependudukan bahwa KB diharapkan 

mampu untuk mewujudkan keluarga kecil yaitu dua anak lebih baik, agar setiap 

keluarga dapat hidup bahagia dan sejahtera, yang mampu menjadi sumberdaya 

manusia yang maju dan modern dengan mengendalikan kelahiran anak dalam 

setiap keluarga dalam menjamin terkendalinya peningkatan pertumbuhan 

penduduk di Indonesia. 
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Selain dari tujuan tersebut di atas, KB pun mempunyai beberapa manfaat yaitu : 

a. Bagi Ibu 

1. Mencegah anemia (kurang darah) 

2. Mencegah pendarahan yang terlalu banyak setelah persalinan 

3. Mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) 

4. Mendekatkan ibu terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan 

5. Meningkatkan keharmonisan keluarga 

 

b. Bagi Anak 

1. Mencegah kurang gizi pada anak 

2. Tumbuh kembang anak terjamin 

3. Kebutuhan ASI eksklusif 6 bulan dapat terpenuhi (BKKBN, 2007 : 1). 

Menurut Francis Place yang merupakan pelopor pertama didalam gerakan KB, 

mengemukakan bahwa pemakaian alat kontrasepsi adalah jawaban terhadap 

masalah pertambahan penduduk, alat-alat kontrasepsi ini tidak menurunkan 

martabat harga, tidak merusak kesehatan tetapi manjur untuk mencegah 

kehamilan (Masri Singarimbun, 1969 : 11). 

Dalam pelaksanaan program gerakan KB, tidak terlepas dari alat-alat kontrasepsi. 

Jenis-jenis alat kontrasepsi yang dipakai oleh perempuan, diantaranya : 

1. IUD atau spiral 

2. Pil KB 

3. Suntikan KB 

4. Susuk KB atau implant 
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5. Tubektomi (sterilisasi pada wanita) 

Ketidakikutsertaan pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB mempunyai 

pengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki, dengan menjadi peserta KB PUS 

dapat membatasi jumlah anak dalam keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud 

norma keluarga kecil yaitu dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. 

2.4 Pandangan Terhadap Nilai Anak Dalam Keluarga 

Anak adalah harapan keluarga karena anak mempunyai banyak arti dan fungsi 

bagi keluarga. Oleh karena itu mempunyai anak sangat didambakan, baik dalam 

keluarga orang desa maupun orang kota. Nilai anak dalam keluarga 

mempengaruhi banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga.  

Dalam ikatan perkawinan antara Bapak dan Ibu, kelahiran anak merupakan suatu 

hal penting yang harus dimiliki. Karena anak adalah sebagai pelanjut keturunan; 

anak sebagai penerus sejarah kehidupan keluarga; anak sebagai pewaris nama 

keluarga; anak merupakan kepuasan batin Bapak dan Ibu; anak merupakan tanda 

keberhasilan perkawinan antara Bapak dan Ibu (Budiyono, 1994 : 110). 

 

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga sangat didambakan sebagai hasil 

dari sebuah perkawinan, serta sangat penting dalam kehidupan keluarga, sehingga 

timbul pandangan bahwa anak akan membawa rezeki yang akan diterimanya. 

Tanpa kehadiran anak maka dalam kehidupan keluarga akan terasa sepi dan 

hampa. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa : 

Betapapun kecukupannya suatu keluarga, apabila belum mempunyai anak terasa 

belum lengkap. Melalui anak pula, nilai-nilai dan kebudayaan dipertahankan dan 

dilestarikan. Oleh sebab itu, anak memberikan banyak arti dan fungsi bagi orang 

tua. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mempunyai anak berarti ada 

pengeluaran, ongkos dan juga adanya harapan-harapan (Depdikbud, 1990 : 120).  
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Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain 

dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih 

sayang. Anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak sering dijadikan 

pertimbangan oleh pasangan suami istri untuk membatalkan keinginan bercerai, 

kepada anak nilai-nilai dalam  keluarga dapat disosialisasikan dan harta kekayaan 

keluarga diwariskan serta menjadi tempat orang  tua menggantungkan berbagai 

harapan.  

Mempunyai banyak anak akan dihubungkan dengan anak sebagai pelanjut 

keturunan, anak sebagai pewaris harta. Anak sebagai pewaris nama, anak sebagai 

ikatan perkawinan, jaminan hari tua, menambah rezeki. Demikian penting 

kehadiran anak dalam perkawinan, sehingga banyak perkawinan yang kandas 

hanya karena tidak mempunyai keturunan (Hutabarat, 1976 : 78).  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah anak 

yang dimiliki dalam keluarga PUS keturunan transmigran kolonisasi, berkaitan 

erat dengan pandangan PUS terhadap nilai anak dalam keluarga. 

 

B. Kerangka Pikir 

Gerakan KB merupakan upaya untuk menciptakan keluarga kecil dan menekan 

pertumbuhan penduduk yang cepat, guna menciptakan keluarga bahagia sejahtera,  

yang menjadi program pemerintah untuk setiap lapisan masyarakat tanpa 

terkecuali.  Kenyataanya belum dapat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera pada keluarga pra sejahtera, dimungkinkan oleh adanya beberapa 

penyebab yang mempengaruhi, diantaranya: rendahnya usia kawin pertama, 

lamanya status perkawinan, keikutsertaan PUS dalam KB, dan pandangan 

terhadap nilai anak dalam setiap keluarga. 



18 
 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, menjadi daya tarik peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Studi Tentang Penyebab Banyaknya Jumlah 

Anak yang dimiliki PUS Setiap Keluarga Pra Sejahtera Keturunan Transmigran 

Kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2009”.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut : 

 

1. Usia kawin pertama PUS 

2. Lamanya status perkawinan PUS  

3. Keikutsertaan PUS dalam KB 

4. Pandangan Terhadap Nilai anak  

dalam keluarga PUS  

Gambar 1. Bagan kerangka pikir penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki  

PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di 

Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya jumlah anak 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif menurut Mohamad Ali (1985 : 20) adalah : Metode yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa 

sekarang, yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan 

laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan 

secara obyektif dalam mendeskripsikan situasi. Berdasarkan pendapat tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya jumlah anak yang 

dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera.  Maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 : 130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita pasangan usia subur (PUS) keluarga 

pra sejahtera yang ada di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 
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Pesawaran yakni berjumlah 405 orang yang terbagi kedalam lima dusun 

(Monografi Desa Bagelen, 2009). 

 

2. Sampel  

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006 : 131). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu unit sampel yang dihubungkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Hadari Nawawi, 2001 : 

157). 

 

Peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 10% dari jumlah populasi                 

(405 jiwa) yaitu sebanyak 40 orang wanita PUS keluarga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi. Besarnya anggota sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu waktu, biaya, tenaga dan 

kemampuan peneliti yang terbatas.  

 

Peneliti mengambil sampel di dua Dusun yaitu Dusun III sebanyak 12 responden 

dan Dusun IV sebanyak 28 responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

 

1. Variabel Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 118) menyatakan bahwa variabel penelitian 

adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas adalah usia kawin pertama, lamanya status perkawinan,  

keikutsertaan PUS dalam KB serta pandangan terhadap nilai anak dalam 

keluarga.  

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anak yang 

dimiliki  PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah : 

1. Usia kawin pertama wanita PUS keturunan transmigran kolonisasi adalah usia 

pasangan subur pada saat melangsungkan perkawinan pertamanya yang 

dinyatakan dalam tahun yaitu: 

1. Umur < 16 tahun tergolong perkawinan muda 

2. Umur ≥ 16 tahun tergolong perkawinan dewasa 

 

2. Lamanya status perkawinan adalah jangka waktu yang dilalui oleh wanita 

pasangan usia subur dalam suatu ikatan suami istri sejak melangsungkan 

pernikahan sampai saat penelitian ini dilaksanakan. Apabila terjadi perceraian, 

maka waktu selama menjanda tidak termasuk dalam hitungan lama 



23 
 

perkawinan, dan dihitung kembali setelah melakukan perkawinan yang 

berikutnya.  

Lama status perkawinan dikelompokkan sesuai dengan komposisi umur, yaitu: 

d. Lama perkawinan 0 – 9 tahun tergolong perkawinan muda 

e. Lama perkawinan antara 10 – 19 tahun tergolong perkawinan sedang 

f. Lama perkawinan lebih dari 19 tahun ke atas tergolong perkawinan dewasa  

 

3. Program KB ditujukan sebagai upaya menurunkan tingkat kelahiran melalui 

KB, dengan menggunakan alat kontrasepsi secara berlanjut. Keikutsertaan 

wanita PUS menjadi peserta KB mempunyai pengaruh terhadap jumlah anak 

yang dimiliki. Keikutsertaan wanita PUS dalam pelaksanaan KB, yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak ikutnya wanita PUS dalam ber-KB 

dengan menggunakan berbagai macam jenis alat kontrasepsi dalam usaha 

mengendalikan angka kelahiran. 

Keikutsertaan wanita PUS dalam pelaksanaan KB, dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Aktif : Wanita PUS mengikuti program KB 

2. Tidak aktif : Wanita PUS yang tidak  mengikuti program KB 

  

4. Nilai anak dalam  keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pandangan PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan kolonisasi tentang nilai 

anak dalam sebuah  keluarga, yang dapat mempengaruhi banyaknya jumlah 

anak yang dimiliki.  
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Pandangan PUS setiap keluarga petani miskin keturunan kolonisasi tentang 

nilai anak dalam sebuah  keluarga adalah sebagai berikut : 

a. Suatu perkawinan harus menghasilkan anak 

b. Anak sebagai karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak 

c. Anak sebagai jaminan hari tua 

d. Anak akan membantu pekerjaan orang tua 

e. Anak sebagai kepuasan batin orang tua 

f. Anak sebagai penerus sejarah atau nama keluarga 

g. Banyak anak banyak rezeki 

h. Anak sebagai ikatan perkawinan 

i. Anak sebagai pewaris harta  

j. Jika hanya mempunyai anak perempuan harus diusahakan untuk memiliki 

anak laki-laki 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada objek penelitian (Moh Pabundu Tika, 2005 : 44). Dengan teknik ini 

dapat diperoleh tentang keadaan lokasi atau wilayah penelitian dan keadaan 

subjek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga 

pra sejahtera yang masih keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen. 
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2. Teknik Kuesioner  

 

Kuesioner adalah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi dan 

dikembalikan kepada peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 225) 

menyatakan bahwa kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui”. Dalam  melaksanakan teknik ini 

dilakukan dengan mendatangi beberapa responden pada setiap dusun kemudian 

menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang dibantu oleh beberapa 

orang.  

3. Teknik dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006 : 231). Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data skunder yang 

berupa data-data seperti data jumlah penduduk, jumlah wanita PUS, peta desa, 

monografi desa serta data-data lain yang dianggap perlu dan mendukung 

penelitian. 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode deskriptif yang didasarkan pada penggunaan tabulasi, yaitu dalam bentuk 

tabel frekuensi dan persentase . Berdasarkan pada tabel data yang telah ditabulasi 

tersebut diinterpretasikan.  
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Dalam analisa tabulasi frekuensi dan persentase tersebut, digunakan rumus 

sebagai berikut :    

      
 

 
       

Keterangan : 

 % : persentase yang diperoleh 

 n : jumlah nilai yang diperoleh 

 N : jumlah seluruh nilai  

 100% : konstanta (Mohamad Ali, 1985 : 184). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Keadaan Geografis Daerah Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat Daerah Penelitian 

 

Desa Bagelen yang berada di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

berdiri pada tahun 1905. Desa Bagelen adalah Desa Kolonisasi yang pertama 

didirikan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia. Para kolonisasi (kolonistan) 

didatangkan dari Pulau Jawa menuju Lampung. Nama Desa Bagelen disesuaikan 

dengan daerah asal penduduk yaitu daerah Bagelen Kedu (daerah Purworejo, Jawa 

Tengah). 

Adanya kolonisasi dari Jawa ke Sumatera dikarenakan Kresidenan Kedu 

(Kutoarjo, Purworejo, Klaten, Kebumen, dan Karanganyar) merupakan daerah 

yang padat penduduknya, sehingga sebagian besar tidak memiliki tanah/ sawah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Adapun jumlah penduduk yang didatangkan ke Desa Bagelen pada tahun 1905-

1908 adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 1905, merupakan penduduk yang pertama kali didatangkan 

sebanyak 43 jiwa, terdiri dari 40 jiwa laki-laki dan 3 jiwa perempuan, yang 

dipimpin oleh Tuan Eteeng. 
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2. Pada tahun 1906, jumlah penduduk yang didatangkan sebanyak 203 jiwa, yang 

dipimpin oleh Tuan Heers. 

3. Pada tahun 1907, jumlah penduduk yang didatangkan sebanyak 100 jiwa, yang 

dipimpin oleh Tuan Alweek. 

4. Pada tahun 1908, jumlah penduduk yang didatangkan sebanyak 500 jiwa, yang 

dipimpin oleh Tuan Baang. 

Berikut urutan nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Bagelen : 

1. Bapak Poerwo tahun 1905-1907 

2. Bapak Karto Rejo tahun 1907-1912 

3. Bapak Sastro Sentiko tahun 1912-1920 

4. Bapak Pawiro Tinoyo tahun 1920-1945 

5. Bapak Mangun Harjo tahun 1945-1958 

6. Bapak sastro Suwarno tahun 1958-1968 

7. Bapak Suparman tahun 1968-1970 

8. Bapak A. Fariji tahun 1970-1980 

9. Bapak Toyo Dai Rizal tahun 1980-1988 

10. Bapak Wagiso tahun 1988-2005 

11. Bapak  Edi Supriyanto tahun 2005-2013 

 

2. Letak Astronimis dan Administratif  

Letak astronimis adalah letak suatu tempat atau daerah berdasarkan pada garis 

lintang dan garis bujur atau meridian bumi. Garis lintang adalah garis khayal pada 

peta atau globe yang menghubungkan titik barat dan titik timur yang sejajar 
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dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis khayal pada peta atau globe yang 

menghubungkan ke dua kutub bumi (Sudarmi, 2005 : 1). 

Desa Bagelen secara astronomis terletak antara 05
0
23’10”LS sampai dengan 

05
0
24’20”LS dan 105

0
04’45”BT sampai dengan 105

0
05’15’BT (Peta Desa 

Bagelen, 2008) yang berada dalam wilayah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  

Dengan demikian, berdasarkan letak lintang dan bujurnya maka Desa Bagelen 

beriklim tropis. Sedangkan pengertian iklim adalah keadaan rata-rata udara suatu 

daerah dalam waktu yang lama dan dapat diungkapkan dengan melakukan 

pengukuran dan pengamatan berbagai unsur cuaca yang dilakukan dalam periode 

waktu tertentu, sebagai standar adalah sekitar 30 tahun (Subarjo, 2006 : 2). 

Letak administratif adalah letak suatu daerah terhadap pembagian wilayah 

adminstratif pemerintahan. Ditinjau dari letak administratif, Desa Bagelen terletak 

di Ibukota Kecamatan Gedong Tataan. Lokasi Desa Bagelen berjarak kurang lebih 

1 Km dari Ibukota Kecamatan Gedong Tataan, dengan Ibukota kabupaten 

Lampung Selatan berjarak 90 Km, dan dengan Ibukota Propinsi Lampung 

berjarak 24 Km (Monografi Desa Bagelen, 2009). 

3. Luas, Penggunaan Lahan, dan Batas Daerah Penelitian 

Luas wilayah Desa Bagelen yaitu 401 Ha, yang digunakan untuk pemukiman, 

sawah, perladangan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini : 
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Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan  

Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 dan Tahun 2009 

No Penggunaan Lahan Luas Tanah (Ha) 

2008 2009 

1 Pemukiman   41 53 

2 Sawah irigasi           304         292 

3 Tegalan              30 30 

4 Pemakaman    2  2 

5 Lapangan olahraga   1  1 

6 Jalan   20 20 

7 Kolam ikan    3   3 

Jumlah 401 401 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan 

lahan, terutama untuk daerah pemukiman dan sawah irigasi. Pada tahun 2008 

penggunaan lahan untuk sawah irigasi yaitu 304 Ha, sedangkan pada tahun 2009 

berkurang menjadi 292 Ha. Begitu juga dengan penggunaan lahan untuk 

pemukiman 53 Ha lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 41 Ha. 

Terjadinya perubahan penggunaan lahan berdampak pada banyaknya keluarga pra 

sejahtera, hal ini dikarenakan daerah persawahan yang digunakan sebagai sumber 

mata pencaharian beralih fungsi menjadi daerah pemukiman. 

Desa Bagelen yang luasnya 401 Ha, terdiri dari 5 dusun. Secara rinci batas-batas 

Desa Bagelen adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalirejo 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Gedong 

Tataan 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebagusan dan areal PTPN X 

(Monografi Desa Bagelen, 2009) 
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B. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepadatan Penduduk (Densitas) 

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Kepadatan 

penduduk diperoleh dengan cara membandingkan jumlah penduduk dari suatu 

daerah dengan luas wilayahnya (Ida Bagoes Mantra, 2003 : 74). 

Menurut Mantra dalam Trisnaningsih (2006 : 82), kepadatan penduduk disuatu 

wilayah dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu : 

1. Kepadatan penduduk kasar (Crude Density Rate) atau kepadatan penduduk 

aritmatika, adalah banyaknya penduduk per satuan luas. 

2. Kepadatan penduduk fisiologis (Physiologis Density), adalah jumlah penduduk 

tiap Km
2
 lahan pertanian. 

3. Kepadatan penduduk agraris (Agricultural Density), adalah jumlah penduduk 

petani tiap-tiap Km
2
 lahan pertanian. 

4. Kepadatan penduduk ekonomi (Economical Density Of Populalation), adalah 

besarnya jumlah penduduk pada suatu wilayah berdasarkan atas kemampuan 

ekonomi yang bersangkutan.  

Keadaan penduduk di Desa Bagelen dikelompokkan menjadi kepadatan aritmatika 

dan kepadatan penduduk agraris. Berikut Tabel perbandingan antara jumlah 

penduduk aritmatika dan jumlah penduduk agraris tahun 2002 dan tahun 2009 : 
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Tabel 3. Perbandingan Jumlah Penduduk Aritmatika dan Jumlah Penduduk               

Agraris di Desa Bagelen Kabupaten Pesawaran Tahun 2002 dan 

Tahun 2009  

No Kepadatan Penduduk Jumlah Jiwa/ Ha 

2002 2009 

1 Aritmatika  15 17 

2 Agraris   4  6 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Dari Tabel di atas, adanya peningkatan  jumlah penduduk aritmatika dan jumlah 

penduduk agraris dalam jangka waktu 7 tahun. Hal ini dikarenakan bertambahnya 

jumlah penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin 

banyak pula keluarga pra sejahtera. 

Untuk menghitung kepadatan penduduk aritmatika dengan cara membagi jumlah 

penduduk suatu wilayah dengan luas seluruh wilayah, atau dapat ditulis dengan 

rumus: 

KP = 
 

 
 

Keterangan : 

KP  : Kepadatan penduduk 

P  : Jumlah penduduk suatu wilayah (jiwa) 

L : Luas wilayah (Km
2
/Ha)  

(Ida Bagoes Mantra, 2003 : 74) 

 

Diketahui jumlah penduduk (P) di Desa Bagelen adalah 6678 jiwa dengan luas 

wilayah 401 Ha. Dengan demikian kepadatan penduduknya adalah : 

Kepadatan aritmatika =  
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=  
    

   
 

    = 16,6 jiwa/ Ha (dibulatkan menjadi 17) 

Jadi, setiap hektarnya di desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran tahun 2009 yaitu rata-rata 17 jiwa/ Ha. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kepadatan penduduk Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 tergolong tidak 

padat penduduk. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarsono dalam skripsi Rahmatul Hasanah T S 

(2009 : 38) kepadatan penduduk digolongkan atas : 

1. Kurang dari 50 jiwa/ ha dikategorikan tidak padat 

2. Antara 51 - 250jiwa/ ha dikategorikan kurang padat 

3. Antara 251 - 200jiwa/ ha dikategorikan cukup padat 

4. Lebih dari 400 jiwa/ ha dikategorikan sangat padat  

Untuk menghitung kepadatan penduduk agraris dengan cara membagi jumlah 

penduduk suatu wilayah dengan luas tanah pertanian, atau dapat ditulis dengan 

rumus: 

Kepadatan penduduk agraris =  
                        

                     
 

Diketahui jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani di Desa Bagelen adalah 

1983 jiwa dengan luas tanah pertanian 322 Ha. Dengan demikian kepadatan 

agrarisnya adalah :  
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    =  
     

    
 

= 6,1 (dibulatkan menjadi 6 jiwa/ Ha) 

 

Jadi, setiap hektar tanah pertanian di desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran tahun 2009 yaitu rata-rata 6 jiwa/ Ha. 

2. Komposisi Penduduk  

2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

Penduduk di suatu daerah sangat penting untuk diketahui karena dengan 

mengetahui penduduk di suatu wilayah, akan dapat menentukan kemajuan 

penduduk pada daerah tersebut. Penduduk menurut jenis kelamin artinya jumlah 

penduduk yang ada digolongkan menurut golongan jenis kelamin (jumlah laki-

laki dan jumlah perempuan). Jumlah penduduk Desa Bagelen Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2009 berjumlah 6678 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 1889 KK. Adapun penduduk berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bagelen   

Kecamatan  Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009  

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) % 

1 Laki-laki 3344 50,07 

2 Perempuan  3334 49,93 

Jumlah 6678          100,00 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Dari Tabel 4, tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa 

Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, dapat 

diketahui bahwa penduduk laki-laki berjumlah 3344 jiwa (50,07%) dan penduduk 
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perempuan berjumlah 3334 jiwa (49,93%). Dengan demikian Sex Rationya dapat 

dicari dengan cara membandingkan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah 

penduduk laki-laki dan kemudian dikalikan 100 sebagai ketetapan. 

Rumus : 

Sex Ratio = 
 

 
 x 100 

Keterangan : 

M = Jumlah penduduk laki-laki 

F = Jumlah penduduk perempuan 

K = konstanta (umumnya nilainya 100) 

(Ida Bagoes Mantra, 2003 : 69) 

 

Diketahui penduduk Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran tahun 2009 berjumlah 6678 jiwa, terdiri dari 3344 jiwa penduduk laki-

laki dan 3334 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian perbandingan 

penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :  

Sex Ratio = 
 

 
 x 100 

       = 
    

    
 x 100 

       = 100 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, terdapat 100 

penduduk dengan jenis kelamin perempuan, angka tersebut menunjukkan 

keseimbangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 
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2.2 Penduduk Berdasarkan Umur 

Penduduk berdasarkan umur artinya jumlah penduduk yang ada digolongkan 

menurut golongan umurnya. 

Penggolongan penduduk berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi 3 

bagian yaitu : 

1. Kelompok umur 0-14 tahun (belum produktif) 

2. Kelompok umur 15-64 tahun (produktif) 

3. Kelompok umur diatas 65 tahun (tidak produktif) 

(Ida Bagoes Mantra, 2003 : 73) 

Penduduk berdasarkan umur di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Bagelen Kecamatan   

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

No Kelompok Umur Jumlah (jiwa) % 

1 0 – 4 542 8,1 

2 5 – 9 526 7,9 

3 10 – 14 577 8,6 

4 15 – 19 623 9,3 

5 20 – 24 527 8,0 

6 25 – 29 412 6,1 

7 30 – 34 545 8,1 

8 35 – 39 408 6,1 

9 40 – 44 635 9,5 

10 45 – 49 415 6,2 

11 50 – 54 528 8,0 

12 55 – 59 209 3,1 

13 60 – 64 201 3,0 

14 >65 530 8,0 

Jumlah            6678       100,0 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 
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Berdasarkan Tabel 5 penggolongan penduduk berdasarkan umur yaitu : 

1. Kelompok umur di bawah 15 tahun berjumlah 1645 jiwa atau 24,6% 

2. Kelompok umur 15-64 tahun berjumlah 4503 jiwa atau 67,4% 

3. Kelompok umur di atas 65 tahun berjumlah 530 jiwa atau 8,0% 

Dengan demikian, penduduk Desa Bagelen rata-rata berusia produktif. 

Sedangkan jumlah Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah : 

Rumus : 

DR = 
                      h                        h  

                       h   
 x K 

Keterangan : 

K = Angka konstanta, dan dalam rumus ini besarnya 100 

DR = Rasio beban tanggungan  

(Ida Bagoes Mantra, 2003 : 73) 

 

DR =  
        

    
 x 100 

= 48,3 (dibulatkan menjadi 48) 

Dengan demikian besarnya Dependency Ratio adalah 48, berarti tiap 100 orang 

kelompok penduduk produktif harus menanggung beban kebutuhan ekonomi         

48 penduduk yang terdiri dari kelompok penduduk yang belum produktif dan 

tidak lagi produktif. 
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Banyaknya angka rasio beban tanggungan tersebut, merupakan faktor penghambat 

dalam pembangunan ekonomi di Desa Bagelen, karena sebagian besar pendapatan 

yang diperoleh oleh golongan yang produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok penduduk yang belum produktif. Sehingga 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki penduduk Desa Bagelen berdampak pada 

angka rasio tanggungan yang tinggi karena besarnya proporsi anak-anak dalam 

keluarga. 

2.3 Penduduk Berdasarkan Agama  

Penduduk berdasarkan agama di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran dapat dijelaskan pada Tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

No Jenis Agama Jumlah (jiwa) % 

1 Islam 6348  95,0 

2 Protestan   127    2,0 

3 Katholik   115    1,7 

4 Hindu    88    1,3 

5 Budha - - 

Jumlah 6678 100,0 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, sebagian besar penduduk di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 adalah beragama 

Islam yang berjumlah 6348 jiwa atau 95,0%, sedangkan yang memeluk Agama 

Protestan berjumlah 127 jiwa atau 2,0% dan 115 jiwa atau 1,7% memeluk Agama 

Katholik serta yang memeluk agama hindu berjumlah 88 jiwa atau 1,3% 

sedangkan yang memeluk Agama Budha tidak ada. 
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Agama sebagai sumber sistem nilai merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong 

bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidupnya, baik dibidang 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehinggga terbentuk pola motivasi tujuan 

hidup dan perilaku manusia menuju keridhaan Allah (Abu Ahmadi, 2004 : 4). 

2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal  

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui 

oleh masyarakat (Afnil Guza, 2009 : 35). 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata nasional yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah (Afnil Guza, 2009 : 36). 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Afnil Guza, 2009 : 37). 

Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan adalah pengelompokan penduduk 

yang didasarkan pada tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh 
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penduduk melalui lembaga pendidikan sekolah. Penduduk Desa Bagelen ditinjau 

dari tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di Desa   

Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 

2008 dan Tahun 2009 

No Tingkat pendidikan Jumlah  

2008 2009 

1 TK           38     (0,6%)           53     (0,8%) 

2 SD       5820   (91,3%)       6047   (90,5%) 

3 SLTP         363     (5,7%)         413     (6,2%) 

4 SLTA         127     (2,0%)         147     (2,2%) 

5 Akademi/PT           23     (0,4%)           18     (0,3%) 

Jumlah       6371 (100,0%)       6678 (100,0%) 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan, bahwa adanya pertambahan tingkat 

pendidikan formal di Desa Bagelen, paling banyak yaitu berstatus Sekolah Dasar  

sebanyak 5820 jiwa pada tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 6047 jiwa 

pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan banyaknya keluarga pra sejahtera yang ada 

di Desa Bagelen, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal. 

Sebaliknya lulusan akademi atau perguruan tinggi pada tahun 2008 sebanyak 23 

jiwa, pada tahun berikutnya berkurangnya menjadi 18 jiwa. Banyaknya jumlah 

penduduk yang tidak sekolah berpengaruh terhadap kehidupan sosial, sulit untuk 

memenuhi kebutuhan hidup.  

2.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

 

Mata pencaharian penduduk adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh 

penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam beraktifitas untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk di Desa Bagelen Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran bekerja diberbagai jenis lapangan pekerjaan sesuai 
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dengan keadaan alam dan lingkungan tempat tinggal. Berikut Tabel jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian : 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bagelen        

Kecamatana Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

No Jenis Mata pencaharian Jumlah (jiwa) 

2008  2009 

1 Tani  2056  (32,3%)        1983   (30,0%) 

2 Dagang        1027  (16,1%)          974   (14,5%) 

3 Pegawai Negeri Sipil         582    (9,1%)          582     (8,7%) 

4 Pensiunan          351    (5,5%)          351     (5,2%) 

5 Purnawirawan          117    (1,8%)          117     (1,7%) 

6 Tukang         554    (8,7%)          987   (14,7%) 

7 Sopir           73    (1,2%)            93     (1,4%) 

8 Buruh   1611  (25,3%)        1591   (23,8%) 

Jumlah       6371 (100,0%)        6678 (100,0%) 

Sumber : Monografi Desa Bagelen Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel tersebut, dalam jangka waktu satu tahun adanya perubahan 

jumlah penduduk yang drastis, terutama pada mata pencaharian tani, dagang, 

tukang, dan buruh. Hal ini dikarenakan semakin sempitnya lahan pertanian yang 

digunakan untuk pemukiman dan tidak memiliki keahlian khusus, sehingga 

pekerjaan sebagai tani berubah menjadi dagang, tukang, dan buruh. 

 

C. Deskripsi Data Primer Hasil Penelitian  

 

1. Identitas Responden 

 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilaksanakan di Desa Bagelen Dusun III 

dan IV Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dari tanggal 1 Februari 

2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 sebagai berikut : 
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1.1 Tingkat Pendidikan Wanita PUS 

Pengertian pendidikan menurut GBHN dalam Abu Ahmadi (2003 : 70) adalah 

usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Tingkat pendidikan responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang 

pendidikan formal yang ditamatkan responden. Berdasarkan hasil kuesioner 

diperoleh data mengenai tingkat pendidikan responden, adapun tingkat pendidikan 

terendah adalah tamat SD, sedangkan tertinggi responden adalah tamatan SLTA. 

Berikut adalah Tabel tingkat pendidikan responden (pasangan usia subur) yang 

ada di Desa Bagelen : 

Tabel 9. Jumlah Anak yang Dimiliki Responden Berdasarkan Tingkat    

Pendidikan Wanita Pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera 

Keturunan Transmigran Kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009   

 

No Tingkat 

pendidikan 

 

Jumlah Anak yang Dimiliki (Jiwa) Jumlah  

< 3 ≥ 3 

1 SD 8 (20%)    25 (62,5%)    33 (82,5%) 

2 SLTP  3 (7,5%) 2 (5%)     5 (12,5%) 

3 SLTA  1 (2,5%)   1 (2,5%)      2 (5%) 

Jumlah       12 (30%) 28 (70%)    40 (100%) 

Sumber : Data Primer Tahun 2010  

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui, bahwa tingkat pendidikan responden wanita 

PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2009 mempengaruhi 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka 

semakin banyak jumlah anak yang dimiliki. Jumlah anak yang paling banyak 
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dimiliki oleh Wanita PUS dengan tingkat pendidikan SD yaitu ≥ 3 anak per kepala 

keluarga. 

Banyaknya jumlah wanita PUS dengan pendidikan SD, berpengaruh terhadap 

tingkat kesejahteraan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan rendah maka 

kesejahteraan hiduppun rendah. Sebagian besar wanita PUS keturunan 

transmigran termasuk dalam keluarga pra sejahtera.  

1.2 Responden Berdasarkan Umur 

 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka keadaan umur responden dapat 

dijelaskan pada Tabel 10 berikut : 

Tabel 10. Jumlah Responden Berdasarkan Umur di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009                                                                                        

Sumber : Data Primer Tahun 2010 

 

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 

tahun. Dari Tabel 10 dapat dijelaskan, bahwa semua responden tergolong kedalam 

umur Pasangan Usia Subur. Umur pasangan usia subur yang paling dominan 

antara 25-29 tahun sebanyak 15 jiwa atau 37,5%, sedangkan yang paling sedikit 

berada pada umur 15-19 tahun berjumlah 1 jiwa atau 2,5%. 

 

No Umur Responden (tahun) Jumlah Responden % 

1 15 – 19 1   2,5 

2 20 – 24 9 22,5 

3 25 – 29               15 37,5 

4 30 – 34 4 10,0 

5 35 – 39 5 12,5 

6 40 – 44 3   7,5 

7 45 – 49 3   7,5 

Jumlah               40           100,0 
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1.3 Jumlah Responden Berdasarkan Agama 

Agama yang dianut oleh responden di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, dapat dilihat pada tabel 11 berikut :  

Tabel 11. Jumlah Responden Berdasarkan Agama di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

Sumber : Data Primer Tahun 2010 

 

Berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan, bahwa Agama yang dianut responden 

sebagian besar beragama Islam yaitu 77,5%, hal ini dikarenakan transmigran 

pertama yang didatangkan dari Pulau Jawa memeluk Agama Islam, sehingga 

agama yang dianut keturunannya mengikuti para pendahulu. 

2. Pembahasan Penyebab Banyaknya Jumlah Anak yang dimiliki  

2.1 Usia Kawin Pertama Responden PUS 

Usia kawin pertama responden di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 dapat dijelaskan pada Tabel 12 berikut : 

Tabel 12. Jumlah Anak yang Dimiliki Responden Berdasarkan Usia Kawin     

Pertama Wanita Pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera 

Keturunan Transmigran Kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

No Usia kawin 

(kategori) 

Jumlah Anak yang Dimiliki (Jiwa) Jumlah  

< 3 ≥ 3 

1 < 16 5 (12,5%) 24 (60%)  29 (72,5%) 

2 ≥ 16 7 (17,5%)  4 (10%)  11 (27,5%) 

Jumlah       12  (30%) 28 (70%)    40 (100%) 

Sumber : Data Primer Tahun 2010 

No Jenis Agama Jumlah (jiwa) % 

1 Islam 31 77,5 

2 Protestan  4 10,0 

3 Katholik  3   7,5 

4 Hindu  2   5,0 

5 Budha - - 

Jumlah 40 100,0 
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Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat dijelaskan bahwa usia perkawinan 

mempengaruhi banyaknya jumlah anak yang dimiliki, wanita PUS yang 

melakukan perkawinan pada usia muda, maka masa reproduksinya lebih panjang 

sehingga kesempatan untuk memiliki anak semakin besar. 

Wanita pasangan usia subur keluarga pra sejahtera keturunan transmigran 

kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

tahun 2009 masih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda, 

menyebabkan banyaknya jumlah anak yang dimiliki pada masing-masing kepala 

keluarga. Banyaknya jumlah anak yang dimiliki yaitu ≥ 3 anak. 

Hal ini sesuai dengan penggolongan umur perkawinan berdasarkan Undang-

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang tercantum pada pasal 15 ayat 1 

tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu untuk wanita dibawah umur 16 tahun 

(< 16 tahun) dinyatakan sebagai usia kawin muda dan untuk wanita yang berumur 

16 tahun ke atas (≥ 16 tahun) dinyatakan usia kawin dewasa.  

Semakin muda usia wanita PUS melakukan perkawinan, semakin lama masa 

reproduksinya maka kesempatan untuk memiliki anak akan semakin banyak,  

begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, usia kawin pertama wanita PUS yang 

relatif muda sebagai penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap 

keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen. 

2.2 Lama Status Perkawinan PUS   

Penyebab lain yang berkaitan dengan banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS 

adalah lamanya masa perkawinan pada wanita PUS. Lamanya masa perkawinan 
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pada wanita PUS berarti lamanya status wanita PUS tersebut dalam status 

perkawinan yang dihitung dari tahun pertama perkawinan, apabila bercerai atau 

suaminya meninggal maka masa-masa menjanda tidak dihitung.  

Lama status perkawinan mempengaruhi jumlah anak yang dimiliki responden 

PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini : 

Tabel 13. Jumlah Anak yang Dimiliki Responden Berdasarkan Lama Status   

Perkawinan Wanita Pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera 

Keturunan Transmigran Kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 

No Lama status 

perkawinan 

wanita PUS 

(kategori) 

 

Jumlah Anak yang Dimiliki (Jiwa) 

Jumlah  

< 3    ≥ 3 

1 10 – 19 tahun       5 (12,5%)     7 (17,5%) 12 (30%) 

2 ≥ 19 tahun   10 (25%) 18 (45%) 28 (70%) 

Jumlah     15 (37,5%)    25 (62,5%)   40 (100%) 

Sumber : Data Primer Tahun 2010 

 

Dari Tabel 13 dapat dijelaskan, bahwa semakin lama status perkawinan maka 

semakin banyak anak yang dimiliki. Lama status perkawinan mempengaruhi 

terhadap fertilitas, dengan kata lain semakin lama status perkawinan maka 

semakin banyak pula jumlah kelahiran yang dapat mempengaruhi banyaknya 

jumlah anak yang dimiliki. Lamanya status perkawinan yang dilakukan oleh 

wanita PUS yakni ≥ 19 tahun menyebabkan banyaknya jumlah anak yang dimiliki 

yaitu ≥ 3 anak. 

Banyaknya jumlah anak yang dimiliki, disebabkan karena banyaknya wanita PUS 

dalam melangsungkan perkawinannya atau dalam membangun rumah tangganya 
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kebanyakan masih dalam usia kawin muda yaitu sebanyak 28 jiwa. Semakin muda 

usia kawin pertama wanita PUS, maka semakin lama status perkawinan dan masa 

reproduksinya. Sehingga kesempatan untuk memiliki jumlah anak yang banyak 

lebih besar. Oleh karena itu, lama status perkawinan wanita pasangan usia subur 

menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra 

sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen. 

2.3 Keikutsertaan Wanita PUS dalam Pelaksanaan KB 

Usaha untuk mengurangi banyaknya jumlah anak yang dimiliki melalui Keluarga 

Berencana terutama dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi merupakan sasaran 

utama dari program KB nasional. Pelaksanaan KB meliputi penggunaan alat 

kontrasepsi seperti pil, suntikan, implant, spiral dan tubektomi yang umum 

digunakan oleh wanita.  

Oleh karena itu, keikutsertaan PUS dalam pelaksanaan KB akan dihadapkan pada 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki. Keikutsertaan wanita Pasangan Usia Subur 

dalam pelaksanaan KB dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut : 

Tabel 14. Jumlah Anak yang Dimiliki Responden Berdasarkan 

Keikutsertaan Wanita Pasangan Usia Subur Keluarga Pra 

Sejahtera Keturunan Transmigran Kolonisasi dalam Pelaksanaan 

KB di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2009 

No Ikut KB 

(kategori) 

Jumlah Anak yang Dimiliki (Jiwa) Jumlah  

< 3    ≥ 3 

1 Aktif    9 (22,5%) -     9 (22,5%) 

2 Tidak aktif  3 (7,5%) 28 (70%)   31 (77,5%) 

Jumlah      12  (30%) 28 (70%)     40 (100%) 

Sumber : Data Primer Tahun 2010  
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Berdasarkan Tabel 14 dapat dijelaskan, bahwa keikutsertaan wanita PUS dalam 

pelaksanaan KB mempengaruhi banyaknya jumlah anak yang dimiliki. 

Banyaknya wanita PUS yang tidak aktif dalam pelaksanaan KB menyebabkan 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki yaitu ≥ 3 anak setiap kepala keluarga. 

Alasan responden yang tidak aktif dalam pelaksanaan KB beranekaragam, 

diantaranya mengikuti program KB hanya merepotkan, selain itu ada juga yang 

merasa trauma, hal ini dikarenakan jenis KB yang digunakan tidak cocok dan 

menyebabkan timbulnya infeksi serta pendarahan, sehingga menjadi penyebab 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki. 

Sedangkan untuk responden yang aktif mengikuti pelaksanaan KB, rata-rata 

menggunakan jenis kontrasepsi berupa pil dan suntik. Penggunaan alat 

kontrasepsi juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keadaan ekonomi 

wanita PUS. Oleh karena itu, responden lebih tertarik menggunakan jenis 

kontrasepsi berupa pil dan suntik karena efek samping yang ditimbulkan relatif 

sedikit (Wawancara responden, 2010). 

Ketidakikutsertaan wanita pasangan usia subur dalam pelaksanaan program KB 

menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra 

sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen. 

2.4 Pandangan PUS Terhadap Nilai Anak  

Nilai anak dalam keluarga adalah pandangan orang tua terhadap kehadiran 

seorang anak ditengah-tengah keluarga. Nilai anak yang dimiliki oleh suatu 

keluarga, sangat menentukan banyaknya jumlah anak yang dimiliki dalam suatu 

keluarga. Pandangan responden PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan 
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transmigran kolonisasi terhadap nilai anak di Desa Bagelen Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, dapat dijelaskan pada Tabel berikut : 

Tabel 15.  Jumlah Anak yang Dimiliki Responden Berdasarkan Pandangan 

PUS Terhadap  Nilai Anak dalam Keluarga PUS Keturunan 

Transmigran Kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009  

No Pandangan PUS 

Terhadap Nilai 

Anak 

Jumlah Anak yang Dimiliki (Jiwa) Jumlah  

< 3    ≥ 3 

1 Setuju 7 (17,5%)  16 (40%)  23 (57,5%) 

2 Tidak setuju  5 (12,5%)  12 (30%)  17 (42,5%) 

Jumlah     12 (30%)       28 (70%) 40 (100%) 

Sumber : Data Primer Tahun 2010  

Berdasarkan Tabel 15 di atas, dapat dijelaskan bahwa masih banyak PUS 

keturunan transmigran kolonisasi yang setuju terhadap nilai anak dalam keluarga, 

yang menyebabkan banyaknya jumlah anak yang dimiliki ≥ 3 jiwa per kepala 

keluarga. Pandangan PUS terhadap nilai anak diantaranya, anak sebagai karunia 

Tuhan yang tidak dapat ditolak, anak akan membantu pekerjaan orang tua, anak 

sebagai ikatan perkawinan, anak sebagai pewaris harta, dan lain sebagainya. 

Masih kuatnya pandangan keluarga PUS terhadap nilai anak, menjadi penyebab 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2009. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan uraian deskripsi data primer yang telah dianalisis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Usia kawin pertama wanita PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran 

kolonisasi yang relatif muda yaitu < 16 tahun (72,5%), menjadi penyebab 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera 

keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran, karena semakin muda usia wanita PUS melakukan 

perkawinan, semakin lama masa reproduksinya maka kesempatan untuk 

memiliki anak akan semakin banyak, begitu juga sebaliknya. 

2. Lamanya status perkawinan wanita PUS keluarga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi yaitu ≥ 19 tahun (70%) menjadi penyebab banyaknya 

jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga pra sejahtera keturunan 

transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran, karena semakin lama status perkawinan maka akan 

semakin panjang masa reproduksinya, sehingga peluang untuk memiliki anak 

lebih dari dua lebih besar.  
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3. Ketidakikutsertaan wanita PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran 

kolonisasi dalam pelaksanaan KB yang tidak aktif sebanyak 31 responden 

(77,5%), dengan alasan adanya rasa trauma dan  mengikuti program KB hanya 

merepotkan menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS 

setiap keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa 

Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, karena tanpa ikut 

serta dalam pelaksanaan KB, berarti tidak  adanya pembatasan dalam jumlah 

anak yang memiliki. 

4. Masih kuatnya pandangan nilai anak yaitu banyak anak banyak rezeki pada 

PUS keluarga pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi (57,5%), 

menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS setiap keluarga 

pra sejahtera keturunan transmigran kolonisasi di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data, maka disarankan: 

1. Kepada Pasangan Usia Subur (PUS)  

 

1.1 Untuk menekan laju kelahiran, hendaknya wanita PUS tidak melangsungkan 

perkawinan di usia muda (< 16 tahun). Bagi PUS yang sudah terlanjur 

menikah pada usia muda, maka dianjurkan untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan KB. 

1.2 Untuk menekan laju kelahiran, hendaknya wanita PUS menghindari lamanya 

status perkawinan dan menikah pada usia muda. Bagi PUS yang terlanjur 
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memiliki jumlah anak lebih dari dua orang, perlu adanya usaha untuk ikut 

serta dalam gerakan KB, supaya tidak menambah lagi jumlah anak dalam 

keluarganya. 

1.3 Untuk menekan laju kelahiran, hendaknya wanita PUS aktif dalam 

keikutsertaan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). 

1.4 Untuk menekan laju kelahiran, hendaknya keluarga PUS diberikan 

pembinaan, pendekatan, dan kepercayaan terhadap pandangan nilai anak yang 

dirasakan masih sangat kuat, sehingga bisa mewujudkan tujuan program KB 

yaitu dua anak lebih baik, laki-laki dan perempuan sama saja. 

 

2. Kepada Pemerintah    

Hendaknya pemerintah bersikap lebih aktif dan turun langsung ke lapangan dalam 

menginstruksikan keikutsertaan PUS dalam pelaksanaan KB, yang berpengaruh 

terhadap banyaknya jumlah anak yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


