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ABSTRAK 

 
Yuli Yuda Ningsih 
GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG 
RESIKO KEHAMILAN PADA PERNIKAHAN DINI  
 
55 hal + 3 tabel + xi (jumlah hal depan) + 11 lampiran 
Latar Belakang : Pernikahan usia dini dapat  menimbulkan suatu masalah 
kesehatan pada wanita yaitu dapat mengalami resiko tinggi berbahaya saat 
melahirkan, baik pada ibu maupun pada anak yang akan dilahirkan. Pengetahuan 
dan sikap yang dimiliki pada diri seseorang  berpengaruh terhadap rendahnya 
pendidikan yang dimiliki oleh perempuan dan orang tua yang melakukan 
pernikahan usia dini. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasinya 
gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang resiko kehamilan pada 
pernikahan dini. 
Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah 
responden 109 responden.  
Hasil : Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa  dari 109 responden sebagian 
besar responden berusia 16-19 tahun yang berjumlah 74siswi (67.9%). Sebagian 
besar siswi memiliki pengetahuan baik sebanyak 92 siswi (84.4%). Sebagian 
besar siswi memiliki sikap positif sebanyak 105 siswi (96.3%) 
Simpulan : pengetahuan siswi dalam kategori baik dan siswi memiliki sikap 
positif  
Kata Kunci : Pengetahuan dan sikap, resiko kehamilan, pernikahan dini 
Daftar Pustaka :24(2010-2018) 
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ABSTRACT 

 
Yuli Yuda Ningsih 
DESCRIPTION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF ADOLESCENT 
PREGNANCY RISK IN EARLY MARRIAGE  
 
xi (number of premilinari pages) + 55 pages + 3 table + 11 appendices 
Background : Early marriage can cause a health problem in women that may 
have a high risk of dangerous childbirth, both the mother and the child to be 
born.Knowledge and attitudes held in a person affects the lower levels of 
education possessed by women and elderly people who commit early marriage. 
The purpose of this research is to identify the knowledge and attitude picture 
young women about the risks of pregnancy on early marriage. 
Method: This research is a quantitative descriptive research. The sampling 
technique in this research is purposive sampling with 109 respondents 
respondents. 
result: Based on the analysis of 109 respondents showed that the majority of 
respondents aged 16-19 years amounted to 74 students (67.9%). Most students 
have a good knowledge of as many as 92 students (84.4%). Most students have a 
positive attitude as much as 105 students (96.3%) 
Conclusion: Knowledge of students in both categories and students have a 
positive attitude  
Keywords : Knowledge and attitude, the risk of pregnancy, early marriage 
References : 24(2010-2018) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

LAA TAGHDHAB WALAKAL JANNAH 

 ( jangan marah, maka bagimu syurga) 
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