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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Remaja 

2.1.1. Definisi Remaja 

Istilah “adolescence” atau remaja berasal dari bahasa Latin “adolescere” 

yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa 

(Desmita, 2010). Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-

kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan 

mencapai kematangan fisik, mental, sosial dan emosional. Pada masa ini keadaan 

emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. 

Emosi remaja lebih mendominasi dan menguasai diri mereka dari fikiran yang 

realistis (Mansur, 2009). Selain itu, menurut Sarwono (2011), remaja adalah 

suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan 

emosi, dan kehidupan sosial. Perubahan fisik mencakup organ seksual yaitu alat-

alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik 

(Sarwono, 2006).Menurut WHO, remaja  merupakan penduduk yang dalam 

rentang usia 10-19 tahun. 

2.1.2. Ciri Masa Remaja 

Menurut Hurlock (1980), masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut 

seperti: 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting. Yaitu perubahan-perubahan yang 

dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang 

bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 

2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Disini masa kanak-kanak dianggap 

belum dapat sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini 
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memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan 

menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Yaitu perubahan pada emosi 

perubahan tubuh, minat dan pengaruh (menjadi remaja yang dewasa dan 

mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan 

kebebasan.  

4. Masa remaja sebagai periode mencari identitas diri yang di cari berupa usaha 

untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pengaruhannya dalam masyarakat. 

5. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan 

demikian karena sulit diatur, cenderung berprilaku yang kurang baik. Hal ini 

yang membuat banyak orang tua yang menjadi takut. 

6. Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistis. Remaja cenderung 

melihat dirinya sendirisebagaimana yang orang lain inginkan , bukan apa 

adanya menjadi diri mereka sendiricontohnya dalam hal cita-cita, pada masa 

remaja mereka cenderung menentukan cita-cita mereka karena adanya 

pengaruh baik itu dari keluarga ataupun lingkunga sekitar. 

7. Masa remaja sebagai periode ambang masa dewasa. Remaja mengalami 

kebingungan atau kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia 

sebelumnya (masa kanak-kanak) karena pada masa ini merupakan masa 

perubahan dari anak-anak menuju dewasa sehingga mereka cenderung 

mengalami perubahan perilaku. 

 

2.1.3. Tahap Perkembangan Remaja 

Menurut Sarwono (2006) ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses 

penyesuaian diri menuju dewasa, diantaranya : 

a. Remaja Awal (Early Adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran–heran 

akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 

dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka 

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan 

mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh 
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lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan 

ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini 

menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. 

b. Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat 

membutuhkan teman. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. 

Ada kecenderungan “narastic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan 

menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan 

dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak 

tahu harus memilih yang mana, peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau 

sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. 

Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus Complex (perasaan 

cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat 

hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis. 

c. Remaja Akhir (Late Adolescence) 

Tahap ini (16-19 tahun) adalah masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal dibawah ini.  

1. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.  

2. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan 

dalam pengalaman-pengalaman baru.  

3. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang 

lain.  

5. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan 

masyarakat umum (the public). 

 

2.2.Fertilitas 

2.2.1. Definisi Fertilitas 

Fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau 

kelompok wanita atau dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi 

yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan 
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penduduk.Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu 

terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda 

kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya 

(Mantra, 2003). Seorang perempuan yang secara biologis subur (fecund) tidak 

selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas 

dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. 

2.2.2. Konsep Fertilitas 

Menurut, Wirosuhardjo (2004) konsep dan definisi kelahiran yaitu: 

1. Lahir hidup (live birth) adalah kelahiran seorang bayi tanpa 

memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi 

menunjukkan tanda tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Misalnya, pada 

si bayi ada nafas (bernafas), ada denyut jantung, ada denyut tali pusat, atau 

gerakan-gerakan otot, tanpa memandang tali pusat sudah dipotong/masih 

melekat pada placenta. 

2. Lahir mati (still birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang 

sudah berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda tanda 

kehidupan pada saat dilahirkan. 

3. Aborsi adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur 

kehamilan kurang dari 28 minggu. Ada dua macam aborsi, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Aborsi disengaja (iduced abortion) adalah peristiwa pengguguran 

kandungan karena alasan kesehatan atau karena alasan non kesehatan 

lainya, seperti malu dan tidak menginginkan janin anak yang 

dikandung. 

b. Aborsi tidak sengaja atau secara spontan (spontaneous abortion)adalah 

peristiwa pengguguran kandungan karena janin tidak dapat 

dipertahankan lagi dalam kandungan. 
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2.3.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Remaja 

2.3.1. Usia Hubungan Seksual Pertama 

Menurut Arsyad (2016), menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara usia pertama kali melakukan hubungan seksual dengan kejadian fertilitas 

remaja (P-Value = 0.01). Wanita yang melakukan hubungan seksual pertama lebih 

muda cenderung memiliki jumlah anak lebih banyak dibandingkan wanita yang 

melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia yang lebih tua. Pernyataan 

Arsyad juga memiliki kesamaan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh 

Nwogwugwu. Menurut Nwogwugwu (2013), terdapat hubungan yang signifikan 

usia pertama kali berhubungan seksual yang dilakukan seorang remaja wanita 

dengan kejadian fertilitas pada remaja (P-value 0,02). Remaja wanita yang 

melakukan hubungan seksual pertama pada umur 16tahun ke atas, lebih kecil 

kemungkinannya untuk memiliki satu atau lebih anak dibandingkan dengan 

remaja yang melakukan hubungan seksual pertama sebelum umur 16 tahun. 

2.3.2. Status Pemakaian Kontrasepsi 

Survei Demografi dan Kesehatan Malawi (MDHS 2004) menunjukkan bahwa 

di kalangan remaja kontrasepsitidak umum digunakan.Hal ini menyebabkan  

sebagian besar remaja beresiko untuk mengalami fertilitas.Di negara-negara maju, 

seperti Amerika Serikat, Kmietowicz (2002) melaporkan bahwa pada kalangan 

remaja mayoritas tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga hal ini mengarah 

pada peningkatan angka fertilitas pada remaja.  

Nwogwugwu (2013), mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara remaja menikah yang menggunakankontrasepsi dengan kesuburan remaja, 

(p-value 0,000). Remaja wanita yang belum menikah dan tidak menggunakan 

kontrasepsi lebih mungkin mengalami fertilitas remaja dibandingkan remaja yang 

belum menikah dan menggunakan kontrasepsi.  

2.3.3. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecepatan seseorang secara 

intelektual maupun emosional. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha sendiri 
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untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan  di dalam maupun di luar 

sekolah dan berlangsung seumur hidup (Notoadmojo, 2003). Tingkat pendidikan 

seorang remaja dapat berpengaruh dengan rendahnya jumlah anak yang mereka 

dan juga mampu mengatur waktu fertilitas mereka dengan tepat. Selain itu, tingkat 

pendidikan seorang remaja juga memiliki peran yang penting di dalam proses 

pembentukan dan perkembangan setiap orang. Semakin tingginya tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh remaja wanita biasanya mereka cenderung untuk 

tidak melakukan perkawinan di usia dini ataupun menunda waktu fertilitas di saat 

mereka masih berada di usia remaja. Menurut Raharja (2014), melihat bahwa 

semakin tinggi dan semakin lama pendidikan yang ditempuh oleh seorang remaja 

wanita maka kemungkinan mereka untuk mengalami kejadian fertilitas remaja 

juga semakin kecil. Remaja wanita yang menempuh pendidikan tinggi (tingkat 

SMA ke atas), persentase mereka untuk mengalami fertilitas hanya sebesar 3%, 

sedangkan remaja wanita dengan pendidikan yang lebih rendah (tingkat SMP ke 

bawah) memiliki resiko untuk mengalami fertilitas lima kali lebih besar 

kemungkinannya untuk mengalami fertilitas dengan persentase sebesar 15%. 

2.3.4. Status pekerjaan 

Bagi seorangwanita bekerja merupakan alternatif dari pekerjaan mengurus 

rumah tangga. Ada beberapa hal yang mendorong wanita untuk berpartisipasi di 

dunia kerja, antara lain karena desakan ekonomi keluarga, terbukanya kesempatan 

untuk bekerja ataupun karena tingkat pendidikan yang makin maju. Menurut 

Tuyiragize et.al. (2018) ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan 

pada remaja dengan fertilitas pada remaja. Pada remaja yang tidak bekerja 

berisiko hampir dua kali lebih besar untuk mengalami fertilitas di usia 

remajadengan persentase sebesar 35,2%, dibandingkan dengan remaja yang 

bekerja hanya sebesar 18,3% remaja wanita yang mengalami kejadian fertilitas di 

usia remaja.  

2.3.5. Status Ekonomi 

Menurut Raharja (2014) terdapat pola hubungan yang kuat antara kejadian 

fertilitas pada remaja dengan status ekonomi. Semakin tinggi status kekayaan 

keluarga maka akan memperkecil persentase kejadian fertilitas remaja. 
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Persentase tertinggi (17 %) fertilitas remaja terjadi pada mereka yang memiliki 

status kekayaan terbawah, sebaliknya remaja wanita dengan status kekayaan 

teratas memiliki persentase kejadian fertilitas terendah yaitu sebesar 3%. 

Sementara itu, Cesare dan Vignoli (2006) juga menjelaskan bahwa ada 

pengaruh tingkat sosial ekonomi dengan probabilitas menjadi ibu pada usia 

muda. Remaja dengan indeks kekayaan tinggi memiliki risiko menjadi ibu usia 

remaja lebih rendah dibandingkan remaja dengan indeks kekayaan rendah. 

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja wanita dengan 

ekonomi rendah lebih berisiko mengalami fertilitas remaja, diantaranya seperti 

rendahnya tingkat kemampuan mereka untuk membeli kontrasepsi, 

kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual lebih cepat karena 

pernikahan diusiadini (Manlove, 2010). 

 

2.3.6. Status Perkawinan 

Status perkawinan merupakan  salah satu faktor penentu yang penting terhadap 

fertilitas remaja. Menurut McDevitt (1995), Secara langsung perkawinan 

memengaruhi fertilitas remaja. Di negara-negara berkembang, perkawinan 

merupakan konteks utama untuk dapat melahirkan anak dan juga dikalangan 

masyarakat perkawinan menandakan suatu proses transisi menuju kedewasaan. 

Menurut Raharja (2014), 95% remaja wanita dengan status kawin ataupun pernah 

kawin sudah mempunyai satu anak yang lahir hidup dan 5% sisanya sudah 

mempunyai anak dengan jumlah  2 – 3anak lahir hidup. 

Menurut Tuyiragize et al. (2018), 91,2%remaja yang menikah dan 84,1% 

remaja yang pernah menikah mengalami fertilitas di usia remaja hal ini memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan dimana remaja yang tidak pernah menikah 

hanya 8,9% yang mengalami fertilitas di usia remaja. 

2.3.7. Tempat Tinggal 

Tempat tinggal merupakan lokasi rumah seseorang yang dibedakan menjadi 

daerah perkotaan dan perdesaan. Raharja (2014) menyatakan bahwa, ada 

perbedaan angka kejadian fertilitas remaja wanita yang tinggal di daerah pedesaan 
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dengan remaja wanita yang tinggal di daerah perkotaan. Persentase remaja wanita 

yang tinggal di daerah pedesaan berisiko dua kali lebih besar untuk mengalami 

kejadian fertilitas remaja dengan persentase sebesar 13%, sedangkan persentase 

fertilitas remaja yang tinggal di daerah perkotaan hanya sebesar 6%. Hal ini 

disebabkan karena peluang untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, 

lowongan pekerjaan, fasilitas kesehatan serta informasi terkait alat KB, dimana 

alat tersebut bisa menunda fertilitas pada remaja di daerah perdesaan 

kemungkinan mereka lebih kecil untuk mendapatkannya dibandingkan daerah 

perkotaan. Itulah sebabnya, tingkat fertilitas remaja di daerah perdesaan lebih 

tinggi dibandingkan tingkat fertilitas remaja di daerah perkotaan (Khan dan Misra, 

2008). 

2.3.8. Keinginan Jumlah Anak 

Menurut Raharja (2014), keinginan untuk memiliki jumlah anak memiliki 

hubungan yang erat dengan kejadian fertilitas remaja. Remaja dengan keinginan 

untuk memiliki jumlah anak lebih dari dua berisiko 1.3 kali lipat untuk mengalami 

kejadian fertilitas saat pada usia remaja dibandingkan dengan remaja yang hanya 

ingin memiliki jumlah anak kurang dari dua. 
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2.4. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori 

Sumber : Teori Bongaarts (1984), modifikasi Nwogwugwu (2013),  Arsyad 

(2016) 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Fertilitas Remaja di Indonesia 

 

No Judul Peneliti Variabel Metode Hasil 

1. Determinants of 

Adolescent Fertility in 

Ghana 

Samuel Harrenson 

Nyarko 

 

International Journal 

of Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR), Vol5, No 

1, pp 21-32, 2012 

Variabel Dependen : 

Fertilitas Remaja 

 

Variabel Idependen : 

Umur Remaja, Tingkat 

Pendidikan, Tingkat 

Pendidikan Pasangan, 

Agama, Suku, Status 

Perkawinan, Status 

Pekerjaan, Status 

Kekayaan, Paparan Media 

Massa, Pengetahuan 

Tentang Siklus Ovulasi, 

Status Pemakaian 

Kontrasepsi, Jenis Tempat 

Cross Sectional  Tingkat Pendidikan (OR 

= 0.19, 95% CI (0.010 - 

1.060)), tingkat 

pendidikan Pasangan 

(OR=0.59,95% CI (0.261 

- 1.876)), status 

pekerjaan OR=3.98, 95% 

CI, (1.047 - 

15.112)),Status 

kekayaan, (OR= 25.46, 

95% CI (1.014 - 

639.263)), paparan media 

massa (OR=18.12, 95% 

CI (1.609 - 203.935)), 

merupakan determinan 
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Tinggal, Wilayah Tempat 

Tinggal, 

dari fertilitas remaja. 

 

 

2. Prevalence and Factors 

Associated With Teenage 

Pregnancy, Northeast 

Ethiopia, 2017 : A Cross 

Sectional Study 

 

Yohannes Ayanaw 

Habitu, Anteneh 

Yalew, Telake Azale 

Bisetegn 

 

Journal Of Pregnancy 

Hindawi, 2017 

Variabel Dependen : 

Kehamilan Remaja 

 

Variabel Independen : 

Umur, Status Pernikahan, 

Tingkat Pendidikan, 

Pekerjaan, Tinggal 

Bersama, Pendapatan, 

Umur orang tua, Status 

Pernikahan Orang Tua, 

Status Penggunaan 

Kontrasepsi 

Cross Sectional Hasil statistik 

menunjukkan bahwa 

umur (2.10, 95%CI 1.55-

2.88),pekerjaan (3.93, 

95%CI 1.20-12.83), 

status penggunaan 

kontrasepsi (10.62, 

95%CI 5.28-21.36) dan 

status pernikahan orang 

tua (1.98 95%CI, 1.13-

3.93) merupakan faktor 

yang berhubungan 

terhadap kehamilan 

remaja. 

3. Determinant Of Teenage 

Pregnancies 

Elviera Gamelia, Arif 

Kurniawan 

Variabel Dependen : 

Kehamilan Remaja 

Cross Sectional Hasil statistik 

menunjukkan bahwa 
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Jurnal Kesehatan 

Masyarakat, Vol.13 

No.2 2017 

Variabel Independen : 

Pendidikan, Status 

Pernikahan, Pengetahuan, 

Sikap, Akses Informasi 

Kesehatan, Pemanfaatan 

Layanan Kesehatan, 

Pengasuhan Anak 

Pengetahuan (p-value = 

0.00), Sikap (p-value = 

0.00), Akses informasi 

kesehatn (p-value = 

0.00), Pemanfaatan 

layanan kesehatan (p-

value = 0.037) 

berhubungan dengan 

kehamilan pada remaja. 

4. Factors Associated With 

Teenage Marital 

Pregnancy Among 

Bangladeshi Women 

Amir M Sayem & 

Abu Taher MS Nury 

 

BMC Reproductive 

Health Journal 2011, 

8:16. 

Variabel Dependen : 

Kehamilan Remaja 

 

Variabel Independen : 

Umur, Pendidikan, Status 

Pekerjaan, Keinginan 

Untuk Memiliki Jumlah 

Anak Pendidikan Suami, 

Tempat Lahir, Jenis 

Keluarga, Paparan Media 

Cross Sectional Umur ( OR 1.971, 

95%CI  1.132-3.434),  

Keinginan memiliki 

jumlah anak (OR 3.573, 

95%CI 1.910-6.684), 

Tempat lahir ( OR 0.458, 

95%CI 0.228-0.919) 

berhubungan dengan 

kehamilan remaja. 
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Massa. 

5. Determinants Of 

Adolescent Fertility In 

Ethiopia 

Tewodros Alemayehu, 

Jemal Haider, Dereje 

Habte 

 

Ethiopian.Journal of 

Health Development 

;24 (1) : 30-38, 2010 

Variabel Dependen : 

Fertilitas Remaja 

 

Variabel Independen : 

Suku, Agama, Umur, 

Pendidikan, Tempat 

Tinggal, Status Pekerjaan, 

Indeks Kekayaan, Paparan 

Media Radio/TV 1 Minggu 

Terakhir 

 

 

Cross Sectional Umur (AOR 7.6 ; 95% 

CI = 6.0-9.9), Pendidikan 

(AOR 6.7; 95% CI = 4.1-

10.9), Tempat tinggal 

(AOR 3.6; 95% CI =1.9-

6.9), Status pekerjaan 

(AOR 1.7; 95% CI =1.3-

2.2), merupakan faktor 

yang berhubungan 

dengan fertilitas pada 

remaja. 

6. Fertilitas Remaja di 

Indonesia 

Mugia Bayu Raharja 

 

Jurnal Kesehatan 

Masyarakat Nasional 

Vol.9 No.1 , Tahun 

2014 

Variabel Dependen : 

Fertilitas Remaja 

 

Variabel Independen 

Daerah Tempat Tinggal, 

Pendidikan, Indeks 

Cross Sectional Daerah tempat tinggal (p-

value = 0.03), Pendidikan 

(p-value =0.02), Indeks 

Kekayaan kuintil (p-

value = 0.00), Status 

bekerja (p-value = 0.00), 
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Kekayaan kuintil, Status 

bekerja, Pengetahuan 

tentang kontrasepsi, Status 

pakai kontrasepsi, 

Keinginan jumlah anak. 

status pakai kontrasepsi 

(p-value = 0.00), 

keinginan jumlah anak 

(p-value =0.03) 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi kejadian 

fertilitas remaja. 

7. Factor Associate With 

Teenage Pregnancy And 

Child 

Kupoluyi et.al 

2015 

 

 

Variabel Dependen : 

Kehamilan Remaja 

Variabel Independen : 

Umur, Tingkat Pendidikan, 

Tempat Tinggal, Agama, 

Status Kekayaan, Wilayah, 

Usia Pertama Melakukan 

Hubungan Seksual, Umur 

Saat Menikah, Jenis 

Keluarga 

Cross Sectional Umur (OR= 39.85), 

wilayah (OR= 0.52), usia 

pertama kali melakukan 

hubungan seksual (OR= 

0.26) dan usia saat 

menikah (OR=0.47) 

merupakan faktor-faktor 

yang berhubungan 

dengan kehamilan remaja 

di Nigeria. 

8. Factor Associated with 

Adolescent Pregnancy and 

Rutaremwa Gideon 

 

Variabel Dependen : 

Kehamilan/Fertilitas 

Cross Sectional Status Perkawinan 

(OR=67.5020),  indeks 
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Fertility in Uganda 

:Analysis of the 2011 

Demographic and Health 

Survey Data 

American Journal of 

Sociological 

Research, 2013, 3(2); 

30-35  

Remaja 

Variabel Independen : 

Status Perkawinan, Indeks 

Kekayaan, Pendidikan, 

Tempat tinggal,  Wilayah 

Tempat Tinggal, Umur, 

Agama, Status Pemakaian 

KB 

kekayaan (OR= 0.510), 

Tempat tinggal 

(OR=0.464), wilayah 

tempat tinggal 

(OR=2.661), umur 

(OR=15.158),  

merupakan faktor-faktor 

yang berhubungan 

dengan 

kehamilan/fertilitas 

remaja di Uganda. 
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9. Predisposising Factor of 

Teenage Pregnancy in the 

Uganda Lake Victoria 

Island and Mountain 

District 

Richard Tuyiragize 

et.al 

2018 

Variabel Dependen : 

Kehamilan Remaja 

Variabel Independen : 

Umur, Umur pertama kali 

melahirkan, wilayah area , 

tempat tinggal, tingkat 

pendidikan,  Jenis Kelamin 

kepala rumah tangga, status 

perkawinan, agama, 

pekerjaan, Indeks 

Kekayaan, Pengetahuan 

tentang metode KB, 

Pengetahuan tentang Siklus 

Ovulasi. 

Cross Sectional Tempat tinggal (P-value 

= 0.040), wilayah area 

(P-value =0.000), tingkat 

pendidikan (P-value = 

0,039), jenis kelamin 

kepala rumah tangga (P-

value =0,000),  status 

perkawinan (P-value = 

0.000), pekerjaan (P-

value =0.001), Indeks 

kekayaan (P-value = 

0.016), pengetahuang 

metode KB (P-value 

=0,000), pengetahuan 

tentang siklus ovulasi (P-

value = 0.005), 

merupakan faktor yang 

berhubungan  dengan 

kehamilan remaja. 

 

 


