
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan distribusi penduduk 

yang tidak merata masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius 

dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi 

tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan. Indonesia 

merupakan salah satu dari negara berkembang di dunia yang hingga saat ini 

mengalami masalah kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia tersebut, 

pada hakekatnya digolongkan menjadi dua yaitu laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi dan persebaran yang tidak merata. 

 

Hasil sensus penduduk menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus 

meningkat dengan pesat. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia 

206.264.595 jiwa, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 diperoleh 

bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237.556.363 jiwa (BPS: 2010). 

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI  2012) TFR 

(Total Fertility Rate) Indonesia saat ini sebesar 2,6 anak per wanita usia subur 

yang artinya akan ada 2-3 anak per wanita usia subur. Angka ini masih jauh dari 

target yaitu 2,1 di tahun 2015 (BKKBN, 2013: 2).  
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Jumlah penduduk Indonesia makin hari semakin meningkat, padahal pemerintah terus 

berupaya untuk mencapai TFR 2,1 anak per wanita. Meski demikian, masih saja 

banyak penduduk memiliki anak yang jumlahnya banyak.Salah satu upaya 

pemerintah untuk menekan laju pertambahan penduduk melalui upaya pengendalian 

fertilitas yang instrumen utamanya adalah Program Keluarga Berencana (KB). 

 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan peningkatan 

CPR (Prevalesni Pemakaiaan Kontrasepsi)Indonesia dari 54,4% pada tahun 2006, 

menjadi 57,4% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh kesadaran PUS untuk 

menggunakan kontrasepsi dalam pengaturan kelahiran sudah semakin baik, namun 

peningkatan CPR belum mampu mencapai target TFR nasional yaitu 2,I(BKKBN, 

2013: 4).  

 

Jumlah penduduk di Provinsi Lampung dari hasil sensus penduduk tahun 2010  

mencapai 7.608.405 jiwa (BPS: 2010) bila dibandingkan dengan hasil sensus 

penduduk tahun 2000 yang mencatat jumlah penduduk Lampung 6.730.751 orang, 

populasi penduduk hingga tahun 2010 bertambah menjadi 12,86% dengan laju 

pertumbuhan 1,23% pertahun. Sementara itu TFR Provinsi Lampung, berdasarkan 

SDKI tahun 2012, angka total fertilitas (TFR) menunjukkan kenaikan yaitu menjadi 

2,7 dari 2,5 pada SDKI 2007, CPR Lampung menempati angka yang tinggi yaitu 

66,3% (SDKI 2012: 8).  

 

Hal ini menunjukkan anomali, karena seharusnya dengan CPR tinggi maka TFR akan 

turun, tetapi di Provinsi Lampung CPR nya tinggi tetapi TFR nya juga tinggi. Dalam 

RPJMN 2010 - 2014 telah ditetapkan bahwa sasaran yang harus dicapai dalam 

pelaksanaan Program KB adalah  menurunnya TFR menjadi 2,36 pada tahun 2014 

(SDKI 2012: 9).   
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TFR yang tinggi juga dialami di sebagian kota dan desa yang berada di Provinsi 

Lampung seperti halnya juga terjadi di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kananangka kelahiran mencapai jumlah rata rata 2,55 masih 

melampaui jumlah target TFR Lampung 2,36 rendahnya tigkat pendidikan wanita 

pasangan usia subur (PUS) yang menyebabkan wawasan mereka mengenai maksud 

dan tujuan program keluarga berencana serta manfaatnya bagi mereka masih terbatas.  

 

Hal ini cenderung membuat mereka memiliki jumlah anak yang banyak, yaitu rata-

rata lebih dari dua orang anak. Selain itu usia kawin pertama juga menjadi masalah 

yang mengakibatkan tingginya angka kelahiran. Pada umumya masyarakat di 

pedesaan ada kecenderungan untuk melangsungkan perkawinan pada usia muda. 

 

Berdasarkan data monografi di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten 

Way Kanan mempunyai 517 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 2586 jiwa, 

sedangkan pasangan usia subur  (PUS) kawin muda sebanyak 500 Kepala Keluarga, 

dengan jumlah anak yang dilahirkan sebanyak1303 jiwa(Monografi Desa 

Campanglapan, 2014). Rata-rata jumlah anak lahir hidup yang dimiliki wanita 

pasangan usia subur (PUS) di Desa Campanglapan dapat dilihat pada Tabel 1.1 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Anak Lahir Hidup yang Dilahirkan Wanita Pasangan Usia   

Subur  (PUS) disetiap Dusun di Desa CampanglapanTahun 2014. 

 

1 Dusun Jumlah 

PUS Total 

Jumlah PUS 

Kawin Muda 

Jumlah Anak 

PUS 

Rata-rata Jumlah 

Anak PUS 

1 I 285 275 693 2,52 

2 II 130 125 355 2,84 

3 III 102 100 255 2.55 

Jumlah  517 500 1303 2,60 

 

Sumber :Data Primer Hasil Penelitian 2014 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki 

PUS kawin  muda di Desa Campanglapan Tahun 2014 tergolong tinggi karena 

anak yang dimiliki rata-rata lebih dari dua orang yaitu mencapai 2,60 orang 

anak.Jumlah anggota keluarga yang ideal menurut NKKBS dalam BKKBN (1992: 

1) adalah 4 orang yang terdiri dari satu ayah, satu ibu dan dua anak cukup.Dimana 

suatu keluarga yang memiliki anak ≤ 2 dikategorikan sebagai keluarga kecil atau 

sedikit dan yang memiliki anak > 2 dikategorikan sebagai keluarga besar atau 

mempunyai banyak anak. 

 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dan tak pernah terlupakan 

dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga 

bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 

segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan 

akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi 

dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan 

negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah 

tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan 

apa pun. 

 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, maka setiap suku atau kelompok 

masyarakat memiliki adat yang berbeda, seperti Suku Sunda memiliki adat 

perkawinan, perkawinan yang ideal menurut Suku Sunda adalah perkawinan yang 

sesuai dengan apa yang dicita-citakan menurut adat  kebiasaan kawin dengan 

seketurunan/sepupu, atau dengan yang sederajat.  
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Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tanggal 24 Juli 1983 tentang usia 

perkawinan batas usia untuk seorang pria 25 tahun dan untuk seorang wanita 20 

tahun. Berdasarkan instruksi tersebut, yang dimaksud dengan kawin muda adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dibawah usia 25 tahun dan untuk 

wanita dibawah 20 tahun.Orang tua Suku Sunda kurang memperhatikan usia anak 

yang akan dinikahkan sehingga masih banyak terjadi perkawinan usia muda pada 

suku Sunda khususnya di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way 

Kanan.  

Mengenai pendidikan yang berkaitan dengan jumlah anak lahir hidup (Holsinger 

dan Kasarda dalam Kartomo Wirosuhardjo, 1986: 67) berpendapat bahwa 

“pendidikan dapat mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan karena 

meningkatkan aspirasi mobilitas vertikal dan keinginan memperoleh kekayaan 

menekan keinginan akan kelaurga besar” (Wirosuhardjo, 1986: 67). 

Mengenai nilai anak hubungannya dengan jumlah anak lahir hidup yaitu dahulu 

sebagian besar masyarakat, menilai anak sebagai sumber rezeki dengan pameo 

“banyak anak banyak rezeki”, maka sekarang pameo itu berubah menjadi 

“banyak anak banyak beban”. Keuntungan finansial (materi) dan kebahagiaan 

yang diperoleh oleh orang tua apabila mempunyai anak, tidak sebanding dengan 

biaya yang dikeluarkan dalam membesarkan anak. Jika jumlah anak dalam 

keluarga itu besar, maka biaya dan waktu alokasi untuk anak akan besar pula dan 

hal tersebut dapat membebani orang tuanya. Dilihat dari segi ekonomi yang 

menjadi sebab utama tinggi rendahnya fertilitas adalah beban ekonomi keluarga 

(Munir, 1986: 104). 



 
 
 

6 

Pembicaraan tentang beban dan manfaat ekonomi anakseharusnya tidak boleh 

membuat menutup mata kepada kenyataanbahwa tidak seorang pun yang 

pandangannya ekonomi. Nilai anak dilihat dari psikologi perasaancinta kasih, 

kebutuhan akan keluarga normal dan sebagainya, juga harus dipertimbangkan. 

Dari semua pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengambil 

keputusan tentang jumlah anak atau besar keluarga yang akan dimiliki, seseorang 

akan dipengaruhi oleh daya guna yang diberikan oleh anak-anaknya.  

 

Pendekatan terhadap nilai anak pendekatan mikro ekonomi dan pendekatan 

psikologi sosial yang dikembangkan dari kerangka kerja menekankan adanya 

kebutuhan masing-masing orang yang terpenuhi dengan mempunyai anak, cara 

lain untuk memenuhi kebutuhan ini, dan interaksi antara nilai emosional, sosial 

dan ekonomi, serta “beban” karena mempunyai anak. 

 

Usia kawin memegang peranan penting dalam fetilitas (jumlah anak lahir hidup), 

alasannya adalah bahwa peningkatan usia kawin wanita berarti memperpendek 

masa subur. Untuk menentukan kejadia memulai hubungan kelamin, umumnya 

digunakan pendekatan umur ketika pertama kali menikah. Pada setiap kelompok 

masyarakat proses bereproduksi atau memiliki keturunan dilegalkan melalaui 

lembaga perkawinan walaupun tidak dipungkiri bahwa terdapat hubungan 

kelamin di luar pernikahannya, baik yang menghasilkan kelahiran maupun tidak. 

Seorang perempuan yang menikah pada usia yang sangat muda, sangat 

memungkinkan memiliki beberapa orang anak sebelum mereka menyelesaikan 

masa subur.  



 
 
 

7 

Pada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai program pencegahan kelahiran 

seperti program keluarga berencana, maka penundaan usia kawin pertama 

merupakan salah satu cara untuk menghambat kelahiran. Gambaran mengenai 

jumlah anak yang dilahirkan wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku 

Sunda di Desa Campangllapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dapat 

dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.   

 
Tabel 1.3  Jumlah Wanita PUS Pasangan Perkawinan Usia Muda Berdasarkan 

Jumlah Anak yang Dilahirkan di Desa Campanglapan Kecamatan 

Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2014. 

No Banyaknya Anak Yang Dilahirkan Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

26 

48 

31 

5 

8 

7 

20,80 

38,40 

24,80 

4,00 

6,40 

5,60 

 Jumlah 125 100,00 

  

     Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2014 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda terbanyak adalah 40 jiwa (32,00%) yang memiliki 

jumlah anak sebanyak 4 orang anak, wanita PUS pasangan perkawinan usia 

muda paling sedikit adalah 10 jiwa (8,00%) yang memiliki 1 orang anak. Dari 

data tersebut juga dapat diketahui, adanya wanita PUS pasangan perkawinan 

usia muda yang tidak berhasil dalam usaha pengaturan jumlah anak yang 

sedikit dalam keluarga.  
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Penelitian ini berkaitan dengan kawasan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism), dilihat 

dari tingkat pendidikan, nilai anak dan usia kawin pertama dengan jumlah anak 

yang dilahirkan wanita PUS pasangan perkawinan usia muda.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan, nilai anak dan usia 

kawin pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan pada pasangan perkawinan 

usia muda Suku Sunda di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way 

Kanan (Sebagai Kritik Kehidupan Sosial). 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

 

Identifikasi masalah penelitian hubungan antara tingkat pendidikan, nilai anak dan 

usia kawin pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan pada pasangan 

perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan (Sebagai Kritik Kehidupan Sosial) sebagai berikut. 

1. Apasajakah faktor penyebab perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

2. Bagaimana dampak perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

3. Bagaimana nilai anak pada perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 
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4. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda dengan banyaknya jumlah anak yang dilahirkan 

pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa Campanglapan 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

5. Apakah ada hubungan antara nilai anak dengan banyaknya jumlah anak yang 

dilahirkan wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

6. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda dan nilai anak dengan banyaknya jumlah anak yang 

dilahirkan pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

 

C.  Batasan Masalah 

 

 

Pembatasan masalah dalam penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian 

menjadi lebih terarah dan meminimalisir kesalahan. Dalam penelitian ini dibatasi 

dan dititikberatkan pada hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai anak 

dengan jumlah anak yang dilahirkan pada pasangan perkawinan usia muda Suku 

Sunda di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 
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D. Perumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda dengan banyaknya jumlah anak yang dilahirkan 

pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa Campanglapan 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

2. Apakah ada hubungan antara nilai anak dengan banyaknya jumlah anak yang 

dilahirkan wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

3. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda dan nilai anak dengan banyaknya jumlah anak yang 

dilahirkan pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini. 

1. Untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan wanita PUS pasangan 

perkawinan usia muda dengan banyaknya jumlah anak yang dilahirkan 

pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa Campanglapan 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 
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2. Untuk mengkaji hubungan antara nilai anak dengan banyaknya jumlah anak 

yang dilahirkan wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di 

Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.  

3. Untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan pasangan perkawinan 

usia muda dan nilai anak dengan banyaknya jumlah anak yang dilahirkan 

wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teori 

dan manfaat secara praktik. 

1. Secara teori, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan sebagai rujukan dalam mengadakan penelitian lain yang berkaitan 

denga nilai anak pada pasangan perkawinan usia mudaSuku Sunda. 

2. Secara praktik, penelitian ini dapat digunakan sebagai suplemen 

pengajaran, mengenai nilai anak dan jumlah anak lahir hidup pada 

pasangan perkawinan usia muda dalam perkembangan ilmu geografi 

Indonesia. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Mengingat masalah diatas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka  dalam hal ini dijelaskan tentang sasaran dan tujuan yang 

mencakup : 

1. Objek Penelitian : Tingkat Pendidikan dan Nilai Anak Terhadap 

Jumlah Anak Lahir 

2. Subjek Penelitian   : Masyarakat Suku Sunda 

3. Tahun Penelitian  : Tahun 2014 

4. Tempat Penelitian  : Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten  

  Way Kanan 

4. Ruang lingkup ilmu : Geografi dalam ruang lingkup IPS karena geografi 

merupakan bagian dari pendidikan IPS, sehingga perlu suatu pembatasan di 

dalam pendidikan IPS itu sendiri. Menurut Pargito (2010: 44-49) lima 

kawasan dalam pendidikan IPS sebagai berikut. 

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission). 

2. IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as personal 

development of the individual). 

3. IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflective inquiri). 

4. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences). 

5. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism). 

 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut di atas, maka kawasan IPS yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu IPS sebagai transmisi kewarganegaraan 
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(social studies as citizenship transmission), karena di dalam program 

citizenship transmission ada suatu upaya untuk mengajarkan tentang nilai-nilai 

luhur pada penelitian ini adalah proses pewarisan perkawinan usia muda di 

Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan kepada 

generasi penerus dalam kehidupan bermasyarakat.Tujuan citizenship 

transmission adalah membentuk sikap pribadi yang baik yang diharapkan 

dapat dimiliki oleh generasi muda. Kaitannya dengan penelitian ini adalah 

bahwa diharapkan generasi muda dapat mengetahui tentang persepsi pasangan 

usia muda terhadap nilai anak.  

 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai pendidikan ilmu – ilmu sosial 

(social studies as social sciences). Inilah alasan yag sangat kuat terhadap 

perlunya pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai program pendidikan 

ilmu–ilmu sosial adalah karena mengajarkan ilmu–ilmu sosial secara terpisah–

pisah memberatkan siswa sekolah secara kurikuler. Program pembelajaran 

secara disipliner (terpisah) hanya akan menambah beban siswa sekolah 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dalam belajar. Penelitian 

berjudul persepsi pasangan perkawinan usia muda tentang niali anak di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sebagai suplemen 

mata pelajaran geografi kelas XI semester ganjil standar kompetensi 

kependudukan kompetensi dasar perkawinan usia muda. 

 

 


