
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kekerabatan Suku Sunda 

 

Suku adalah kata yang digunakan untuk menunjuk pada kumpulan-kumpulan dari 

beberapa klan (Ariyono, 1985: 388). Sedangkan menurut Koentjaraningrat suku 

adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “ 

kesatuan kebudayaan ”, sedangkan kesadaran dan identitas tidak seringkali (tetapi 

tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa (Koentjaraningrat, 2002: 264). 

Berdasarkan pengertian di atas maka suku adalah suatu golongan atau kumpulan 

manusia yang terikat oleh ikatan kesamaan kebudayaan. Untuk membedakan suku 

yang satu dengan suku yang lainnya biasanya dengan mengamati latar belakang 

adat keabsahan, bahasa atau agama yang mereka anut. 

Secara antropologi budaya Suku Sunda adalah orang yang secara turun temurun 

menggunakan bahasa ibu bahasa sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-

hari dan berasal serta bertempat tinggal di Jawa Barat (Tanah Pasundan). Ciri 

kepribadian orang sunda adalah sangat mencintai dan menghayati kesenian, 

manusia yang optimis, suka dan mudah gembira, watak terbuka, bersifat terlalu 

perasa. Kebudayaan Sunda mengalami perubahan-perubahan disebabkan oleh 

bertambahnya penduduk. 
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Jadi yang dimaksud dengan Suku Sunda dalam penelitian ini adalah kelompok 

etnis yang berasal dari keturunan bagian barat pulau Jawa yang telah bermigrasi 

ke Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

Suku Sunda memperhitungkan dan mengakui kekerabatan bilateral, baik dari garis 

bapak maupun ibu. Sistem keluarga dalam Suku Sunda bersifat parental, garis 

keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama. Dalam keluarga Sunda, ayah 

yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan 

peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh 

sendi kehidupan Suku Sunda. 

Suku Sunda dikenal adanya pancakaki yaitu sebagai istilah-istilah untuk 

menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya pertama, saudara yang 

berhubungan langsung, ke bawah dan vertikal yaitu anak, incu (cucu), buyut 

(piut), bao, canggahwareng atau janggawareng, udeg-udeg, kaitsiwur atau 

gantungsiwur. Kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal 

seperti anak paman, bibi, atau uwak, anak saudara kakek atau nenek, anak saudara 

piut. Ketiga, saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal 

seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Dalam 

bahasa Sunda dikenal pula kosa kata sajarah dan sarsilah (salsilah, silsilah) yang 

maknanya kurang lebih sama dengan kosa kata sejarah dan silsilah dalam bahasa 

Indonesia, makna sajarah adalah susun galur/garis keturunan. 

Hubungan seseorang dengan orang lain dalam lingkungan kerabat atau keluarga 

dalam Suku Sunda menempati kedudukan yang sangat penting. Hal itu bukan 

hanya tercermin dari adanya istilah atau sebutan bagi setiap tingkat hubungan itu 
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yang langsung dan vertikal (bao, buyut, aki, bapa, anak, incu) maupun yang tidak 

langsung dan horisontal (dulur, dulur misan, besan), melainkan juga berdampak 

kepada masalah ketertiban dan kerukunan sosial. Bapa/indung, aki/nini, buyut, 

bao menempati kedudukan lebih tinggi dalam struktur hubungan kekerabatan 

(pancakaki) daripada anak, incu, alo, suan. Begitu pula lanceuk (kakak) lebih 

tinggi dari adi (adik), ua lebih tinggi dari paman/bibi.  

Hubungan kekerabatan seseorang dengan orang lain akan menentukan kedudukan 

seseorang dalam struktur kekerabatan keluarga besarnya, menentukan bentuk 

hormat menghormati, harga menghargai, kerjasama, dan saling menolong di 

antara sesamanya, serta menentukan kemungkinan terjadi tidaknya pernikahan di 

antara anggota-anggotanya guna membentuk keluarga inti baru 

2.2 Konsep Perkawinan 

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 1991: 9). Pengertian 

perkawinan dalam undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

 

Menurut Undang - undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama 

secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk 

keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia 

(Idris, 1999: 1). Jadi yang dimaksud dengan perkawinan pada penelitian ini adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga (rumah 

tangga) dalam waktu relatif lama. 

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. Pada hakekatnya tujuan 

perkawinan menurut Suku Sunda yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang 

diliputi suasana damai, tenteram, bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin. 

Kebiasaan orang tua Suku Sunda mencarikan jodoh untuk anak-anak mereka 

diupayakan mencarikan jodoh di kalangan kerabat sendiri, yaitu antara saudara 

sepupu atau misan dari si anak dengan maksud mendekatkan kekeluargaan dalam 

bahasa Sunda dikenal dengan istilah ngadeukeutkeun baraya atau ngumpulkeun 

deui banda, nepung-nepung gagang seureuh (mengumpulkan lagi kekayaan, 

mempertemukan tangkai-tangkai sirih), yang artinya mempersatukan kekayaan 

kedua saudara sepupu untuk mempertemukan kekeluargaan agar lebih rapat. 

Perkawinan suku Sunda sekarang banyak yang tidak mengikuti perkawinan yang 

ideal, seperti banyak terjadinya perkawinan yang tidak dengan saudara sepupu dan 

perkawinan pada usia muda. 
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2.3 Konsep Perkawinan Usia Muda 

 

Pengertian perkawinan usia muda secara jelas telah tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan 

hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, 

perkawinan yang dilakukan, seorang pria di bawah umur 19 tahun dan wanita di 

bawah usia 16 tahun dianggap belum cukup dewasa untuk melakukan sebuah 

perkawinan. Perkembangan lebih lanjut, banyak pihak yang beranggapan bahwa 

batas umur minimum untuk memasuki perkawinan yang ada dalam Undang-

Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tersebut terlalu rendah dan sudah 

tidak sesuai dengan tuntutan jaman.  

 

Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru yang dituangkan dalam instruksi 

Menteri Dalam Negeri nomor 27 tanggal 24 Juli 1983 tentang usia perkawinan. 

Dalam instruksi tersebut 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, mereka belum dianggap belum benar-benar 

siap dan matang baik secara fisik maupun secara kedewasaan untuk 

melangsungkan sebuah perkawinan. 

 

Perkawinan usia muda memberikan tanggungjawab lebih cepat dalam memelihara 

dan mendidik anak serta mengelola rumah tangga, dikala mereka sebetulnya 

masih berada pada dunia bermain dan mengembangkan diri (Abdurahman, 2008: 

22).   
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Usia kawin bagi seseorang merupakan perubahan dari kehidupan di bawah 

pengawasan orang tua menjadi kehidupan yang lebih mandiri dengan segala hak 

dan kewajibanyang dibebankan kepadanya (Abdurahman, 2008: 24). 

 

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan usia muda adalah perkawinan yang 

dilakukan oleh pria di bawah umur 25 tahun dan wanita di bawah umumr 20 

tahun. Berdasarkan pengamatan penulis, perkawinan usia muda masih banyak 

terjadi pada Suku Sunda yang ada di desa Campanglapan Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan. 

 

2.4 Tingkat Pendidikan Wanita PUS Pasangan Perkawinan Usia Muda 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempunyai 

kaitan dengan pengetahuan dan pandangan dalam pembatasan jumlah anak. 

Pendidikan yang dimiliki seseorang mempunyai jenjang yang berbeda. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 3) tingkat pendidikan adalah 

“Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan”. Adapun 

jenjang pendidikan yang ada adalah pendidikan dasar (SD sampai SMP), 

pendidikan menengah (SMA) dan pendidikan tinggi (Akademi dan Perguruan 

Tinggi). 

 

Banyaknya anak yang dilahirkan diduga erat hubungannya dengan tingkat 

pendidikan formal pasangan perkawinan usia muda yang rendah, hal ini bisa 

dilihat dari variabel antara usia kawin. Menurut Davis dan Blake tahun 1956 

dalam buletin Populasi (Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan, mengatakan 

usia kawin sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan studi fertilitas, 
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bahwa faktor usia kawin pertama sangat penting sebagai variabel antara, yaitu 

variabel yang secara langsung mempengaruhi fertilitas (Sukamdi, 1995: 55). 

Teori Kingsley Davis dan Judith Blake pada tahun 1956. Yakni teori struktur 

sosial dan fertilitas yang kemudian biasa dikenal dengan teori Variabel Antara 

Davis & Blake. Garis merah dari teori ini adalah bahwa proses reproduksi 

menyangkut tiga tahapan penting, yaitu : 

1. hubungan kelamin (intercourse), 

2. konsepsi atau pembuahan (conception) dan 

3. kehamilan (gestation). Menurut keduanya hanya melalui faktor tersebut 

kondisi budaya dapat mempengaruhi fertilitas. 

Proses ini kemudian menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan variabel 

penentu yang dapat menghambat dan atau meniadakan kelahiran. Karena pada 

masa itu, jumlah kelahiran tidak terbendung sehingga populasi melonjak tinggi. 

Variabel-variabel itu kemudian menjadi “variabel antara” yang menentukan 

fertilitas. 

Untuk menentukan kejadian memulai berhubungan kelamin, umumnya digunakan 

pendekatan umur ketika pertama kali menikah. Pada setiap kelompok masyarakat 

proses bereproduksi atau memiliki keturunan dilegalkan melalui institusi 

perkawinan walaupun tidak dipungkiri bahwa terdapat hubungan kelamin diluar 

pernikahan, baik yang menghasilkan kelahiran maupun tidak. Seorang perempuan 

yang menikah pada usia yang sangat muda, sangat dimungkinkan memiliki 

beberapa orang anak sebelum mereka menyelesaikan masa subur.  
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Pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki program pencegahan kelahiran 

seperti program keluarga berencana (KB), maka penundaan umur kawin pertama 

merupakan salah satu cara untuk menghambat kelahiran. 

Menurut Malthus tahun 1798 dalam buletin Populasi (Buletin Penelitian 

Kebijakan Kependudukan, mengatakan untuk mengendalikan jumlah penduduk 

tidak dianjurkan pemakaian alat kontrasepsi yang sudah dikenal pada zamannya, 

cara untuk menekan angka fertilitas adalah dengan menunda perkawinan 

(Sukamdi, 1995: 56). 

Kebanyakan masyarakat sederhana dan pedesaan, ide kontrasepsi yang 

menggunakan bahan kimia dan mekanis sudah diketahui dan berusaha 

menggunakannya. Namun dalam situasi yang mengharuskan membatasi fertilitas 

cara ini bukanlah yang biasa digunakan semata-mata karena tekhnologi 

masyarakat yang sedang berkembang tidak dapat menunjang dengan metode yang 

efektif karena tidak mengetahui fisiologi reproduksi, masyarakat kurang mampu 

mencari cara apa yang harus mereka pakai. 

Usia kawin memegang peranan yang penting dalam penurunan angka fertilitas, 

alasannya adalah bahwa peningkatan usia kawin wanita berarti memperpendek 

masa subur. Jadi dengan variabel antara usia kawin dan pemakaian alat 

kontrasepsi, tingkat pendidikan pasangan perkawinan usia muda diduga 

mempunyai hubungan dengan tinggi rendahnya fertilitas yang berpengaruh 

terhadap jumlah anak yang dilahirkan pasangan perkawinan usia muda setiap 

keluarga, karena semakin tinggi pendidikan seseorang dengan sendirinya 

meningkatkan usia kawin sehingga memperpendek masa kesuburan dan semakin 
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luas pengetahuan dan pola pikirnya serta diduga semakin besar pula kemungkinan 

untuk mempertimbangkan program Keluarga Berencana (KB). 

 

Mengenai pendidikan yang berkaitan dengan jumlah anak yang dilahirkan, Lies 

Achmad dalam Kartomo Wirosuhardjo (1986: 95) berpendapat bahwa “mereka 

yang berpendidikan tinggi umumnya mempunyai jumlah anak lahir yang rendah”. 

Dengan pendidikan yang semakin tinggi ditempuh seseorang, berarti menunda 

perkawinan yang dapat mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan. Pendidikan 

menurunkan kegunaan ekonomi yang diharapkan dari anak dan menyebabkan 

jumlah anak yang diharapkan juga berkurang.  

 

Aris Anata (1993: 68) mengatakan bahwa “pendidikan yang tinggi seringkali 

mendorong kesadaran orang untuk tidak memiliki banyak anak. Dengan 

pendidikan yang tinggi orang cenderung memilih untuk mempunyai anak daam 

jumlah kecil tetapi bermutu, dibandingkan dengan memiliki banyak anak tetapi 

tidak bermutu”. Caldwell dalam Kartomo Wirosuhardjo (1993: 68) berpendapat 

bahwa “pendidikan adalah alat yang dapat merubah nilai-nilai dan norma-norma 

keluarga, karenadengan pendidikan maka seseorang dapat dipengaruhi olejh 

agama, hukum Negara dan lembaga masyarakat lainnya”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas diduga bahwa tingkat pendidikan pasangan 

perkawinan usia muda mempunyai hubungan dengan tinggi rendahnya jumlah 

anak yang dilahirkan padasetiap keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang dengan sendirinya semakin luas pengetahuan dan pola pikirnya serta 

semakin besar pula kemungkinan untuk mempertimbangkan program keluarga 

berencana (KB). 
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2.5 Konsep Nilai Anak  

 

Pemilihan menambah jumlah anak diperoleh dengan cara mengorbankan pilihan 

terhadap barang lain, dimana keputusan itu pada akhirnya efek substitusi dan efek 

pendapatan (Abdurahman, 2008: 23). Konsep nilai anak atau “permintaan 

terhadap anak” (demand for children) mengacu pada pandangan pengambil 

keputusan tentang “pengganti hasil bangunan keluarga” yang disarikan dari 

sikapnya terhadap proses membangun keluarga. Menurut Leibenstein dalam  buku 

Teori – Teori Kependudukan, membedakan tiga tipe manfaat apabila orang tua 

melahirkan seorang anak lagi yaitu anak sebagai sumber kegembiraan pribadi 

orang tua, anak sebagai pembantu produktif untuk menambah penghasilan 

keluarga dan anak sebagai sumber potensial untuk menjamin orang tua kemudian 

hari (Munir, 1986: 122). 

 

Permintaan terhadap anak pada hakekatnya merefleksikan keinginan terhadap 

anak itu sendiri, disamping itu juga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

anak seperti keuntungan ekonomi yang mungkin dibawa anak. Di banyak negara 

berkembang anak dipandang sebagai investasi, yaitu sebagai tambahan tenaga 

untuk menggarap lahan, atau sebagai gantungan hidup atau sebagai tabungan di 

hari tua. Dengan demikian penentuan fertilitas keluarga atau ‘tingkat permintaan 

akan anak’ merupakan bentuk pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen 

(dalam hal ini keluarga).  

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu bagi orang tua. 

Anak yang diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi orang tua memiliki nilai 
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tertentu serta menuntut dipenuhinya beberapa konsekuensi atas kehadirannya. 

Latar belakang sosial yang berbeda tingkat pendidikan, kesehatan, adat istiadat 

atau kebudayaan suatu kelompok sosial serta penghasilan atau mata pencaharian 

yang berlainan, menyebabkan pandangan yang berbeda mengenai anak.  

 

Anak memiliki nilai universal namun nilai anak tersebut sangat dipengaruhi oleh 

faktor sosio kultural dan lain-lain. Yang dimaksud dengan persepsi nilai anak oleh 

orang tua adalah merupakan tanggapan dalam memahami adanya anak, yang 

berwujud suatu pendapat untuk memiliki diantara pilihan-pilihan yang 

berorientasi pada suatu hal yang pada dasarnya terbuka dalam situasi yang 

datangnya dari luar. Di daerah pedesaan anak mempunyai nilai yang tinggi bagi 

keluarga. Anak dapat memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya selain itu 

akan merupakan jaminan di hari tua dan dapat membantu ekonomi keluarga, 

banyak masyarakat di desa di Indonesia yang berpandangan bahwa banyak anak 

banyak rejeki.  

 

Menurut Arnold dan Fawcett tahun 1975 dalam buku Teknik Penyusunan Skala 

Pengukur, konsep nilai anak memiliki dimensi sebagai berikut.  

1. Nilai anak positif  

a.  Keuntungan emosional 

b. Keuntungan ekonomi  

c.  Rasa aman 

d. Pengayaan dan pengembangan diri 

e.  Identifikasi dengan anak 

f.  Kemesraan keluaga 

g. Kelanjutan keturunan 

2. Nilai anak negatif  

a. Beban emosional 

b. Beban ekonomi 

c. Berkurangnya keleluasan bergerak 

d. Membutuhkan banyak tenaga 

e. Beban bagi keluarga 
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3. Nilai keluarga besar 

a. Persaingan antar anak 

b. Pilihan jenis kelamin 

c. Kelangsungan hidup anak 

4. Nilai keluarga kecil 

a. Beban bagi masyarakat 

b. Kesehatan ibu 

(Ancok, 1987: 7). 

 

 

Dalam sebuah keluarga sangat mendambakan kehadiran anak sebagai hasil dari 

sebuah perkawinan. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa “Betapapun 

kecukupannnya 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 mempunyai anak berarti ada pengeluaran, 

ongkos dan ada juga harapan-harapan”. (Depdikbud, 1990: 120). 

 

H. Leibenstein dalam Kartomo Wirosuhardjo (2000: 28) mengatakan bahwa 

“anak dilihat dari dua segi yaitu kegunaan dan biaya. Kegunaan ialah memberikan 

kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan 

berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa 

depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari 

mempunyai anak tersebut”. 

 

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 merupakn sumber kebahagiaan keluarga, anak sering dijadikan 

bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri untuk membatalkan keinginan 

bercerai, kepada anak nilai-nilai dalam keluarga dapat disosialisasikan dan harta 
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kekayaan keluarga diwariskan dan juga menjadi tempat orang tua 

menggantungkan berbagai harapan. 

 

Menurut Fawcett dalam David Lucas (1982: 160) berpendapat bahwa, dari segi 

psikologi tepatnya anak memiliki nilai positif maupun negatif. Nilai positif 

dipertimbangkan dengan perasaan puas karena anak memiliki manfaat seperti : 

a. Manfaat emosional  : Anak membawa kegembiraan dan  

kebahagiaan kedalam hidup orang tuanya 

b. Manfaat ekonomi dan  

ketenagaan : Anak dapat membantu ekonomi orang 

tuanya dengan bekerja di sawah atau di 

perusahaan keluarga lainnya atau dengan 

menyumbangkan upah yang mereka dapat di 

tempat lain 

c. Memperkaya dan  

mengembangkan diri  : Memelihara anka dalah suatu pengalaman   

belajar bagi orang tua, anak membuat orang 

tua lebih matang dan lebih 

bertanggungjawab 

 

d. Mengenali anak   : Orang tua memperoleh kebanggaan dan  

  kegembiraan dari mengawasi anak tumbuh    

  berkembang dan mengajari hal-hal baru,  

  mereka bangga jika bisa memenuhi  

  kebutuhan anaknya 

e. Kerukunan dan  

kelanjutan keluarga   : Anak membantu mmeperkuat ikatan  

   perkawinan antara suami istri dan mengisi  

   kebutuhan keluarga 

 

Sedangkan nilai negatif ditunjukkan dalam berbagai beban atau biaya yang 

dirasakan dan diderita orang tua karena memiliki anak adalah sebagai berikut: 

a. Beban emosional    : Orang tua mengkhawatirkan anak tentang  

  perilaku, keamanan dan kesehatan anak 

b. Biaya ekonomi    : Ongkos yang harus dikeluarkan untuk  

   memenuhi kebutuhan hidup anak cukup  

   besar 

c. Keterbatasan dan  

biaya alternatif     : Setelah mempunyai anak, kebebasan orang  

  tua berkurang 
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d. Kebutuhan fisik    : Begitu banyak pekerjaan rumah bertambah  

  yang diperlukan untuk mengasuh anak 

e. Pengorbanan kehidupan  

pribadi suami istri    : Waktu yang dinikmati oleh orang tua  

   berkurang dan berdebat tentang   

   pengasuhan anak 

  

Dari uraian di atas pada hakekatnya orang tua mempunyai kepentingan terhadap 

anak-anaknya, baik bersifat ekonomi, sosial, budaya dan psikologi atau bahkan 

semuanya.   

   

2.6 Jumlah Anak Yang Dilahirkan (Fertilitas) Pasangan Perkawinan Usia 

Muda 

 

Sehubungan dengan jumlah anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga George W 

Barcley  (1984: 1) mengatakan bahwa ”Fertilitas adalah tingkat daya guna nyata 

dari sejumlah penduduk tertentu didasarkan atas jumlah kelahiran hidup”.  

 

Ida Bagus Mantra (2003: 145) mengatakan bahwa ”Istilah fertilitas adalah sama 

dengan kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan 

dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung 

berdenyut dan sebagainya. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda 

kehidupan disebut dengan lahir mati yang dalam demografi tidak dianggap sebagi 

suatu peristiwa kelahiran”. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fertilitas adalah banyaknya anak 

yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita atau sekelompok wanita yang 

mengakibatkan pertambahan jumlah anak dalam keluarga. 
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2.7 Teori - Teori Kependudukan Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Usia 

Muda  

 

 

Teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada pengamatan tentang 

perubahan yang terjadi pada penduduk dari wakru ke waktu. Teori kependudukan 

membahas sebab dan akibat dari struktur, jumlah dan penyebaran pendudukserta 

dinamika perubahan. Menurut Maltrus tahun 1963 dalam buku Psikologi dan 

Kependudukan, bahwa satu-satunya jalan untuk meloloskan diri dari situasi 

kemiskinan yang mengabadi itu berhubungan dengan tekanan penduduk terhadap 

sumber-sumber alam ialah membatasi pertumbuhan penduduk dengan cara 

menjalankan pengendalian penduduk secara bijaksana (Fawcett, 1984: 18). 

 

Menurut Marx tahun 1953 dalam buku Psikologi dan Kependudukan, penderitaan 

umat manusia bukan sebagai akibat dari ledakan penduduk melainkan sebagai 

akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata dan kepncangan lainnya dalam 

masyarakat, bahwa di dalam bentuk masyarakat dapat dijalankan usaha preventif 

yang memadai terhadap kerja produktif akan meningkat lebih cepat dibandingkan 

dengan jumlah penduduk (Fawcett, 1984: 19). 

 

Menurut Thompson dan Lewis tahun 1965 dalam buku Psikologi dan 

Kependudukan, membedakan teori kependudukan  yaitu teori alamiah dan teori 

sosial. Teori alamiah didasarkan pada suatu pandangan yang bersifat mekanis 

mengenai manusia dan alam. Teori sosial memiliki asumsi pokok bahwa 

pertumbuhan penduduk bukan merupakan subjek dari hukum yang kurang lebih 

berubah tetapi lebih ditentukan oleh sifat khusus manusia sebagaimana 

dikembangkan dalam lingkungan tempat hidup (Fawcett, 1984: 19). 
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2.7.1 Teori Transisi Demografi  

 

 

Teori Transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan 

penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi (tingkat fertilitas dan 

 mortalitas yang tinggi) ke tingkat pertumbuhan rendah (tingkat fertilitas dan 

mortalitas rendah) yang terjadi dari waktu ke waktu (Sukamdi, 1995: 60). Teori 

transisi demografi secara implisit menunjukkan bahwa penurunan fertilitas 

berkaitan dengan perkawinan. Pengalaman di Eropa Barat yang merupakan asal 

dari teori tersebut, menunjukkan bahwa penurunan fertilitas berjalan sejajar 

dengan kenaikan usia kawin. Hal ini diikuti oleh kecenderungan meningkatnya 

proporsi wanita yang tidak kawin. 

 

Teori transisi demografi mula – mula berkembang sebagai salah satu usaha untuk 

menyusun suatu formula mengenai alasan umum yang dapat dijadikan pegangan 

untuk mengetahui proses penurunan tingkat mortalitas dan fertilitas. Lama – 

kelamaan teori transisi lebih diperinci dengan ditafsirkan secara lebih luas karena 

dianggap dapat diterapkan di negara berkembang yang masih mengalami 

perubahan demografis. Dengan demikian teori transisi demografi semakin 

dirasakan sebagai teori yang mampu menganalisa kecenderungan demografis 

untuk masa depan di negara yang masih megalami tahap awal transisi (Munir, 

1986: 109). 

 

Menurut Singarimbun dan Manning tahun 1976 dalam buletin Populasi (Buletin 

Penelitian Kebijakan Kependudukan, aspirasi masyarakat meningkat melalui 

pendidikan, pekerjaan serta mobilitas dapat meningkatkan status sosialnya, 

akibatnya intervensi orang tua dalam pemilihan jodoh berkurang dan usia kawin 
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makin tinggi, pemuda – pemudi lebih mudah bergaul, dengan kata lain, 

pergeseran usia kawin mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi (Sukamdi, 

1995: 61). 

 

Usia kawin memegang peranan yang penting dalam penurunan angka fertilitas, 

alasannya adalah bahwa peningkatan usia kawin wanita berarti memperpendek 

masa subur. Selama ini usaha peningkatan usia kawin di Indonesia menemui 

beberapa faktor penghambat yaitu adanya kesulitan dalam penyampaian 

informasi, tradisi yang kuat, isolasi tempat tinggal dan masalah sosial lainnya.  

 

Berdasarkan teori transisi demografi dapat dipahami pula bahwa perubahan 

fertilitas dan mortalitas mengikuti proses industrialisasi atau modernisasi, artinya 

perubahan fertilitas erat kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi. 

Sejalan dengan perubahan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya 

terjadi pula pergeseran perkawinan tradisional.  

 

2.7.2 Teori Perolehan 

 

Di bidang ekonomi kajian mengenai perkawinan umumnya dihubungkan dengan 

ekonomi rumah tangga dan tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Becker 

tahun 1974 dalam Warta Demografi (Wahana Memasyarakatkan Pemikiran 

Demografi) Th-30, No. 2, 2000 telah mengembangkan teori perkawinan yang 

merupakan pengembangan dari teori ekonomi tentang fertilitas dikenal dengan 

“Teori Perolehan” (Siswono, 2000: 13). 
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Menurut Tee tahun 1988 dan Keeley tahun 1979 dalam Warta Demografi 

(Wahana Memasyarakatkan Pemikiran Demografi) Th-30, No. 2, 2000 

berpendapat pula bahwa:  

proses pencarian jodoh seperti memiliki kemiripan dengan proses mencari 

pekerjaan. Seseorang yang telah memasuki pasar perkawinan akan 

mencari pasangan yang sesuai dalam waktu tertentu. Apabila dalam waktu 

yang telah ditentukan belum mendapat pasangan yang sesuai, maka 

pencarian pasangan akan dilanjutkan pada waktu berikutnya sampai 

mereka bertemu jodoh (Siswono, 2000: 13). 

 

 

Perempuan yang bertempat tinggal di pedesaan seringkali dihadapkan pada suatu 

pilihan, bekerja dulu baru kawin atau sebaliknya kawin dulu lalu bekerja. Namun 

pada kenyataannya banyak perempuan yang memilih bekerja atau melanjutkan 

sekolah bagi yang mampu. Dari sisi penawaran membenarkan bahwa hal ini 

berakibat banyak perempuan masuk ke pasar kerja dengan cara meninggalkan 

desa untuk mencari kerja di perkotaan sehingga tanpa disadari akan menunda usia 

kawin. Sedangkan dari sisi permintaan, semakin meluasnya kesempatan kerja 

yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan merupakan salah satu faktor 

pendorong perempuan untuk bekerja.   

2.8 Hakekat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran “sosial studies” di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang 

memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam 

bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai 

bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain 

dipublikasikan oleh National Council for the Sosial Studies(NCSS). 
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Roberta Woolover dan Kathryn P. Scoot (1987) dalam Buku Dasar – Dasar Ilmu 

Pengetahuan Sosial merumuskan ada lima perspektif dalam mengajarkan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (Pargito, 2010: 44). Kelima perspektif tersebut tidak berdiri 

masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan dari perspektif yang lain. 

Kelima perspektif tersebut ialah: 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan 

(social studies as citizenship transmission). 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai program pendidikan pelestarian kebudayaan 

suatu bangsa sudah ada sejak adanya manusia itu sendiri, model ini 

berkembang hingga tahun 1960 an. Dalam berbagai literatur program  

pendidikan citizenship transmission dilakukan dengan memberikan contoh 

dan cerita yang disusun untuk mengajarkan kebijakan, cita – cita luhur bangsa 

dan nilai kebudayaan.  

2. 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. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (social 

studies as reflective inquiry). 
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Pendidikan reflektif bukan sekedar mengajarkan disiplin ilmu pengetahuan 

dan pemindahan nilai secara akumulatif, tetapi kurikulum sekolah harus 

berpegang kepadakebutuhan dan minat siswa sekolah. Siswa diarahkan agar 

menjadi warga Negara yang efektif tidak hanya dengan menghafalkan isi 

materi pelajaran tetapi mempraktekan pengambilan keputusan dalam 

kehidupan sehari – hari. 

4.  Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa 

(social studies as personal development of the individual) 

Pengembangan pribadi seseorang melalui Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial tidak langsung tampak hasilnya tetapi setidaknya melalui Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial akan membekali kemampuan seseorang dalam 

pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya. 

5.  Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai kritik sosial (social studies as 

social criticism). Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai media 

pengembangan kritis  siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis dengan berbagai metode pemecahan masalah. 

 

Penelitian mengenai hubungan tingkat pendidikan dan nilai anak terhadap jumlah 

anak lahir hidup pada pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang masih terjadi 

hingga saat ini dan terulang secara terus menerus dari generasi ke generasi 

berikutnya jadi penelitian ini masuk dalam kawasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial sebagai proses pewarisan kepada generasi penerus dalam kehidupan 

bermasyarakat (social studies as transmission). 
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2.8  Hasil Penelitian Terdahulu 

  Tabel 5. Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul/ 

Tahun 

Tujuan  Metode 

penelitian 

Hasil /temuan 

1 Dewi 

Windy 

Chintya  

 

Nilai Anak Pada Ibu 

Dewasa Madya 

Etnis Jawa Ditinjau 

Dari Tingkat 

Pendidikan Tahun 

2013 

 

1. 1.Untuk 

mengetahui 

nilai anak 

pada Ibu 

Dewasa 

Madya Etnis 

Jawa 

2. 2.Untuk 

mengetahui 

nilai anak 

ditinjau dari 

tingkat 

pendidikan 

3.  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

deskriptif. Metode 

penelitian 

menggunakan 

angket tertutup 

Hasil penelitian menunjukkan ibu 

dewasa madya dengan tingkat 

pendidikan rendah memiliki nilai 

anak tipe psikologis-ekonomis-

sosial, ibu tingkat pendidikan 

menengah memiliki tipe nilai 

anak psikologis-sosial dan 

psikologis-ekonomis-sosial, 

sedangkan tingkat pendidikan 

tinggi memiliki tipe nilai anak 

psikologis-sosial.  

2. Reni 

Safitri 

studi Tentang 

Penyebab 

Banyaknya Anak 

Yang Dimiliki 

Setiap Kelarga 

Miskin Kabupaten 

Lampung Tengah 

2011 

4. 1. Untuk 

mengetahui 

informasi 

mengenai 

usia kawin 

pertama  

5. 2. Untuk 

mengetahui 

jumlah anak 

yang 

diinginkan  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif, 

pengumpulan data 

dengan observasi 

dan kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan 

semakin muda usia kawin 

cenderung memiliki anak banyak, 

semakin lama masa kawin 

cenderung memiliki anak banyak 
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2.9 Kerangka Pikir 

 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral 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 usia muda masih banyak dijumpai di masyarakat suku 

Sunda.  Sampai saat ini, makin sering terdengar fenomena perkawinan usia muda.  

Setiap keluarga umumnya mendambakan anak, karena anak adalah harapan atau 

cita-cita dari sebuah perkawinan. Berapa jumlah yang diinginkan, tergantung dari 

keluarga itu sendiri. Dengan demikian keputusan untuk memiliki sejumlah anak 

adalah sebuah pilihan, yang mana pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai 

yang dianggap sebagai satu harapan atas setiap keinginan yang dipilih oleh orang 

tua. Setiap orang (dalam hal ini orang tua), telah memiliki sumber-sumber yang 

terbatas dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan dengan 

memilih antara berbagai barang, termasuk pilihan jumlah anak yang diinginkan.  

Dasar pemikiran yang utama dari teori transisi demografi adalah bahwa sejalan 

dengan diadakannya pembangunan sosial ekonomi, maka keinginan mempunyai 

anak lebih merupakan suatu proses ekonomis daripada proses. 

 

Nilai anak sebagai perasaan cinta 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 

(utility) yang diberikan oleh anak-anaknya.  
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Berbagai pendekatan terhadap nilai anak, adalah 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. 

 

Banyaknya anak yang dilahirkan diduga erat hubungannya dengan tingkat 

pendidikan formal pasangan perkawinan usia muda yang rendah, hal ini bisa 

dilihat dari variabel antara usia kawin dan pemakaian alat kontrasepsi. Usia kawin 

sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan studi fertilitas, bahwa faktor 

usia kawin pertama sangat penting sebagai variabel antara, yaitu variabel yang 

secara langsung mempengaruhi fertilitas. 

Teori Kingsley Davis dan Judith Blake pada tahun 1956. Yakni teori struktur 

sosial dan fertilitas yang kemudian biasa dikenal dengan teori Variabel Antara 

Davis & Blake. Garis merah dari teori ini adalah bahwa proses reproduksi 

menyangkut tiga tahapan penting, yaitu : 

1. Hubungan kelamin (intercourse), 

2. Konsepsi atau pembuahan (conception) dan 

3. Kehamilan (gestation). Menurut keduanya hanya melalui faktor tersebut 

kondisi budaya dapat mempengaruhi fertilitas. 

Proses ini kemudian menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan variabel 

penentu yang dapat menghambat dan atau meniadakan kelahiran. Karena pada 

masa itu, jumlah kelahiran tidak terbendung sehingga populasi melonjak tinggi. 
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Variabel-variabel itu kemudian menjadi “variabel antara” yang menentukan 

fertilitas. 

Untuk menentukan kejadian memulai berhubungan kelamin, umumnya digunakan 

pendekatan umur ketika pertama kali menikah. Pada setiap kelompok masyarakat 

proses bereproduksi atau memiliki keturunan dilegalkan melalui institusi 

perkawinan walaupun tidak dipungkiri bahwa terdapat hubungan kelamin diluar 

pernikahan, baik yang menghasilkan kelahiran maupun tidak. Seorang perempuan 

yang menikah pada usia yang sangat muda, sangat dimungkinkan memiliki 

beberapa orang anak sebelum mereka menyelesaikan masa subur. Pada kelompok 

masyarakat yang tidak memiliki program pencegahan kelahiran seperti program 

keluarga berencana (KB), maka penundaan umur kawin pertama merupakan salah 

satu cara untuk menghambat kelahiran. 

Kebanyakan masyarakat sederhana dan pedesaan, ide kontrasepsi yang 

menggunakan bahan kimia dan mekanis sudah diketahui dan berusaha 

menggunakannya. Namun dalam situasi yang mengharuskan membatasi fertilitas 

cara ini bukanlah yang biasa digunakan semata-mata karena tekhnologi 

masyarakat yang sedang berkembang tidak dapat menunjang dengan metode yang 

efektif karena tidak mengetahui fisiologi reproduksi, masyarakat kurang mampu 

mencari cara apa yang harus mereka pakai. 

Usia kawin memegang peranan yang penting dalam penurunan angka fertilitas, 

alasannya adalah bahwa peningkatan usia kawin wanita berarti memperpendek 

masa subur.  
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Jadi dengan variabel antara usia kawin dan pemakaian alat kontrasepsi, tingkat 

pendidikan pasangan perkawinan usia muda diduga mempunyai hubungan dengan 

tinggi rendahnya fertilitas yang berpengaruh terhadap jumlah anak yang 

dilahirkan pasangan perkawinan usia muda setiap keluarga, karena semakin tinggi 

pendidikan seseorang dengan sendirinya meningkatkan usia kawin sebinggaga 

memperpendek masa kesuburan dan semakin luas pengetahuan dan pola pikirnya 

serta diduga semakin besar pula kemungkinan untuk mempertimbangkan program 

Keluarga Berencana (KB). 

 

Suatu keluarga yang berpandangan nilai anak positif, mempunyai kecenderungan 

memiliki jumlah anak yang banyak dibandingkan keluarga yang berpandangan 

nilai anak negatif yang cenderung memiliki jumlah anak yang sedikit. Atas dasar 

teori-teori tersebut, maka anggapan dasar penulis bahwa tingkat pendidikan dan 

nilai anak berpengaruh terhadap jumlah anak yang dilahirkan pasangan 

perkawinan usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Nilai Anak Terhadap Jumlah Anak  

               Lahir Hidup Pada Wanita PUS Pasangan Usia Muda Suku Sunda di   

               Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

 

 

 

 

Tingkat Pendidikan Wanita 
PUS Pasangan Perkawinan 
Usia Muda (X1) 

Nilai Anak  

(X2) 

Jumlah Anak yang Dilahirkan 

Wanita PUS Pasangan Perkawinan 

Usia Muda (Y) 

Variabel Antara 

Usia kawin 

kontrasepsi 
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2.10  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. 

Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta 

membenarkannya (Hadi, 1987: 63). Berdasarkan  deskripsi  teoritis  dan  kerangka  

berpikir,  maka  hipotesis    penelitian yang diajukan dirumuskan sebagai berikut.   

1. Ada hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dengan jumlah  anak yang 

dilahirkan Wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda  di 

Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

2. Ada hubungan yang erat antara nilai anak dengan jumlah anak yang dilahirkan 

Wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku Sunda  di Desa 

Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

3. Ada hubungan  yang erat antara tingkat pendidikan dan nilai anak dengan jumlah 

anak yang dilahirkan Wanita PUS pasangan perkawinan usia muda Suku 

Sunda  di Desa Campanglapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 


