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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fase remaja adalah fase dalam kehidupan yang mana pada fase ini mereka 

ingin untuk dimengerti dan dipahami. Satu diantara usaha yang dilakukan adalah

dengan mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja 

khususnya dalam mengantar remaja menuju kematangan psikis dan kematangan

sosialnya. Selain itu, remaja sebagai individu sedang berada dalam proses

berkembang menuju kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan

tersebut remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki

pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, serta menentukan

arah dalam kehidupannya (Mappiare, 1982). 

Proses perkembangan tidak selalu berjalan linear, lurus, atau searah dengan 

potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut, karena banyak faktor yang

menghambatnya. Lingkungan yang tidak kondusif salah satu penyebabnya seperti 

ketidakstabilan lingkungan politik, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap dan 

perlakuan orang tua yang otoriter atau kurang memberikan kasih sayang dan

pelecehan nilai-nilai moral atau agama dalam kehidupan keluarga maupun

masyarakat. Kondisi tidak sehat tersebut memberikan efek negative terhadap

perkembangan remaja, mengalami kehidupan yang tidak nyaman, stress dan depresi. 

Dalam kondisi seperti inilah banyak rema ja yang merespon keadaaan dengan

perilaku negative seperti melakukan kriminalitas, minum -minuman keras,

penyalahgunaan obat terlarang, tawuran dan pergaulan yang menyebabkan seks

bebas (Syamsu, 2010).

Hal ini terlihat dari pernyataan berikut, menurut Ketua Jaringan Peduli 

Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Timur Widanti, jumlah siswi yang hamil akan 

terus meningkat, dalam penelitiannya pada sekola h jenjang SMP dan SMA tahun 

2007 menunjukkan dalam tiap sekolah rata -rata ditemukan sembilan hingga dua

puluh siswi yang hamil, bahkan saat ini kenaikannya 10% hingga 15% (Jawa Pos, 9 

April 2008).
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Selain itu survei yang dilakukan BKKBN padap pertengahan 2009

menyatakan, 63% remaja di beberapa kota besar di Indonesia melakukan seks

pranikah dan di Jawa Timur, remaja yang melakukan aborsi tercatat 60% dari total

kasus (Jawa Pos, 9 April 2010)

Data ini didukung hasil survei terakhir suatu lembaga survei yang seperti 

diungkapkan oleh Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) M Masri Muadz yang

dilakukan di 33 provinsi tahun, sebanyak 63% remaja mengaku sudah mengalami 

hubungan seks sebelum menikah. Berdasar data penelitian pada 2005-2006 di kota-

kota besar mulai Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, Suraba ya, Malang dan

Makassar, masih berkisar 47,54% remaja mengaku melakukan hubungan seks

sebelum nikah. Namun, hasil survei terakhir tahun 2008 meningkat menjadi 63%

(BKKBN, 2008).

Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seks pranikah belum 

memadai sehingga masih banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Di lain 

pihak, pemerintah tidak melayani kebutuhan kontrasepsi bagi remaja dan wanita 

belum menikah. Dalam Data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

tahun 2009 disebutkan bahwa dari 37.000 responden remaja dan perempuan belum 

menikah, 40 %  pernah mengalami kehamilan (dalam Yusuf, 2010).

Dari data tersebut, terlihat bahwa tingkat seks bebas, kehamilan remaja, serta 

aborsi meningkat disetiap tahunnya. Akibat dari meningkatnya angka aborsi remaja 

yang tinggi ini mengakibatkan keprihatinan bagi bangsa. Hal ini merupakan hal yang 

sangat sulit dicegah, salah satu cara untuk menurunkan tingkat aborsi yaitu dengan 

cara memberikan pendidikan seks sejak dini terhadap remaja dan didukung dengan

pola asuh orang tua yang efektif terhadap keadaan remaja. Remaja selalu berusaha 

mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Hanya sedikit remaja yang berharap 

bahwa seluk beluk tentang seks dapat dipelajari dari orang tuanya. Sehingga remaja 

sebagian besar mencari sumber informasi diluar keluarga untuk menjawab semua 

keingintahuannya, ketika tidak dibatasi dan diawasi oleh orang tua dengan cara

memberikan informasi tentang seks sejak awal dewasa, akan menyebabkan mereka 

membahas dengan teman-teman, melihat dan mengakses internet dengan bebas,

buku-buku tentang seks, serta melakukan percobaan dengan jalan masturbasi,

bercumbu hingga bersenggama (Shochib, 2010). 
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Keingintahuan remaja ini dikarenakan kurangnya bimbingan dan mempelajari 

prinsip pokok tentang benar dan salah, orang tua dan guru kurang menekankan dalam 

usaha pembinaan remaja melihat yang penting untuk mengendalikan perilaku dalam 

kehidupan orang dewasa. Selain itu, masalah kedisiplinan yang kurang ditegaskan 

baik dirumah dan disekolah. Hal ini disebabkan orang dan guru mengansumsikan 

bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan hanya

terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja

dilakukan. Sedangkan penjelasan agar remaja memahami kesalahan suatu perilaku 

jarang ditekankan (Santrock, 2002).

Disisi lain remaja merupakan bagian generasi muda yang mempunyai  fungsi,

peran dan tanggung jawab dalam pembangunan yang sama dengan remaja lainnya, 

mereka juga memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dilewati. Hurlock

(1980), mengatakan remaja yang tidak dapat melewati tugas perkembangannya akan 

bermasalah pada tahap perkembangan selanjutnya. Banyaknya remaja yang

melakukan seks bebas tanpa memikirkan bahaya yang diakibatkan, padahal perilaku 

seks bebas sangat berbahaya bagi kesehatan mereka Pada akhirnya perilaku seks 

pranikah mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini mengakibatkan 

tekanan pada remaja, karena pada dasarnya remaja belum matang secara emosional 

dan psikologis. Biasanya juga dihantui oleh rasa bersalah dan malu, sehingga tidak 

jarang mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilannya dengan

berbagai cara atau biasa dikenal dengan istilah aborsi dan mereka dengan berani 

mengambil resiko untuk melakukan aborsi tanpa memikirkan efek dan kerugiannya.

Remaja hamil dihadapkan pada resiko tinggi, baik dari sudut kedokteran

maupun sudut kemasyarakatan. Padahal perempuan yang hamil di bawah usia 17 

tahun memiliki potensi yang sangat tinggi akan kematian sewaktu persalinan karena 

tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh.  Dalam artian, belum cukup matang dan belum 

siap dilewati oleh bayi. Tidak hanya sang ibu, bayinya pun memiliki potensi resiko 

kematian sebelum usianya mencapai 1 tahun. Selain itu, sang ibu juga sangat rawan 

terkena kanker rahim karena pertumbuhan tubuhnya (terutama rahim) belum optimal 

(Fkmukti, 2011).

Ilmu kedokteran menganggap kehamilan remaja sebagai kehamilan resiko

tinggi, karena sangat tingginya kejadian penyulit kehamilan, prematuritas dan

kematian bayi maupun ibu. Apabila remaja memutuskan untuk meneruskan
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kehamilannya, akan membuat remaja putus sekolah, dan tidak mungkin masuk

sekolah lagi setelah kehamilannya berakhir. Dan anak yang memutuskan untuk

membesarkan bayinya memiliki konsekuensi sosial yang berat. Bayi mereka memilki 

tingkat penyakit dan moralitas yang lebih tinggi dan seringkali mengalami masalah 

emosional dan pendidikan dikemudian hari.

Simkins (dalam Sarwono, 2004) menyatakan sebagian tingkah laku seksual 

memang tidak memiliki dampak, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang 

dapat ditimbulkan. Tetapi sebagian besar perilaku seksual (yang dilakukan sebelum 

waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa 

bersalah, depresi, marah dan agresif, misalnya pada gadis-gadis yang hamil dan

terpaksa menggugurkan kandungannya.

Sanderwitz & Paxman (dalam Sarwono, 2004) menyatakan, akibat

psikososial yang timbul akibat kehamilan diluar nikah adalah ketegangan mental dan 

kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah. Cemoohan dan penolakan dari 

masyarakat sekitar pun kemungkinan akan terjadi. Akibat lainnya adalah

terganggunya kesehatan dan resiko kehamilan serta kematian bayi yang tinggi. Selain 

itu, juga ada akibat-akibat putus sekolah dan akibat ekonomi, karena diperlukan

biaya perawatan dan lain-lain.

Remaja yang mengarah pada perilaku kenakalan atau deliquency cenderung

mempunyai problem tambahan dibandingkan dengan remaja  yang hidup dengan

keluarga yang utuh, penuh kasih sayang, serta menanamkan kedisiplinan bagi setiap 

anggota keluarga.  Mereka merasa ditinggalkan, kecewa dan kesedihan yang dalam 

(Balson, 1993). Hal ini diakibatkan selain menghadapi beban psikologis yang cukup 

berat, mereka juga harus menanggung perlakuan dari masyarakat yang kurang

mendukung eksistensi remaja di masyarakat.

Segala bentuk kenakalan remaja khususnya pergaulan bebas yang akhirnya 

menyebabkan kehamilan remaja dapat diakibatkan karena adanya faktor emosional 

dan situasional. Faktor emosional seperti rasa cinta pada pasangan, ingin

mengekspresikan rasa sayangnya serta ingin mengikat pasangannya ke dalam

hubungan yang lebih permanen. Sedangkan faktor situasional yang didapatkan

adalah faktor suasana rumah yang sepi, orang tua yang sibuk dan bertindak kasar 

terhadap anaknya, dan gangguan komunikasi antara anak dengan orang tuanya

(Susilo, 2011).
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Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja antara lain 

faktor keluarga terutama pengasuhan orang tua. Keluarga sebagai unit terkecil dalam 

kelompok masyarakat, merupakan lembaga yang pertama dan utama bagi anak

sebagai tempat sosialisasi dirinya. Dari sinilah anak mulai mengenali arti hidup, cinta 

kasih dan simpati, mendapatkan bimbingan pendidikan serta merasakan suasana 

aman. Seluruh keluarga diikat oleh suatu perasaan kebersamaan yang dalam, oleh 

rasa kasih sayang, loyalitas, dan solidaritas yang murni.

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak 

hanya terbatas pada situasi sosial ekonominya atau pada keutuhan struktur dan

interaksinya saja. Juga cara-cara dan sikap-sikap dalam pergaulannya memegang

peranan yang cukup penting didalamnya. Hal ini mudah diterima apabila kita ingat 

bahwa keluarga itu sudah merupakan sebuah kelompok sosial dengan tujuan-tujuan,

stuktur, norma-norma, dinamika kelompok, termasuk cara-cara kepemimpinannya, 

yang sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota kelompok

tersebut (Gerungan, 2000).

Seperti diketahui bahwa rumah tangga yang dipenuhi kekerasan (entah antar 

orang tua atau pada anaknya) jelas berdampak pada anak. Anak, ketika meningkat 

remaja, belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya, sehingga adalah hal 

yang wajar kalau ia melakukan kekerasan pula. Sebaliknya, orang tua yang terlalu 

melindungi anaknya, ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri 

dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung dengan 

teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya 

sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya.

Orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-

anaknya. Sikap, perilaku , dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai dan ditiru 

oleh anaknya yang kemudian menjadi kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai ditiru 

oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan 

kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan

karena anak mengindetifikasikan diri pada orang tuanya sebelum mengadakan

identifikasi dengan orang lain (Gerungan, 1996). 

Pola hubungan orangtua dengan anak idealnya mampu menciptakan anak-

anak yang memiliki disiplin dan rasa percaya diri yang baik. Individu yang memiliki 

disiplin dan rasa percaya diri yang baik akan mampu mengekspresikan dirinya
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dengan cara yang baik, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang

tidak boleh dilakukan, mengetahui hak-haknya dan mampu membela hak-haknya,

namun anggapan bahwa perhatian dan perlindungan orangtua kepada anak akan

selalu berdampak positif ternyata tidak selamanya benar karena pada kenyataannya

perhatian terlalu berlebihan (over protective) dapat menyebabkan anak mengalami 

perasaan tertekan yang seringkali menjadi kecenderungan untuk melakukan

pemberontakan terhadap orangtua

Menurut  Stender (dalam Gerungan 2000) bahwa kebanyakan hal dimana

orang tua bersikap over protective terhadap anak, maka anak akan berkembang

dengan ciri-ciri sangat bergantung kepada orang tuanya di dalam tingkah lakunya.

Menurut Stuart Hauser dan rekan-rekan menjelaskan bahwa orangtua yang

memberi perilaku yang memudahkan (enabling behaviors) seperti menjelaskan,

menerima, dan berempati lebih memfasilitasi perkembangan identitas remaja

daripada orangtua yang menggunakan perilaku-perilaku yang membatasi

(constraining behaviors) seperti mengkritik dan tidak menghargai (Santrock, 2002).

Telah dijelaskan diatas bahwa akibat dari pengabaian dari keluarga

menyebabkan salah satunya adalah pergaulan bebas remaja, mereka melakukan seks 

bebas yang menye babkan kehamilan diluar nikah. Perilaku seks pranikah

mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini mengakibatkan tekanan

pada remaja, karena pada dasarnya remaja belum matang secara emosional dan

psikologis. Biasanya juga dihantui oleh rasa bersalah dan malu, sehingga tidak jarang 

mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilannya dengan berbagai cara 

atau biasa dikenal dengan istilah aborsi dan mereka dengan berani mengambil resiko 

untuk melakukan aborsi tanpa memikirkan efek dan kerugiannya.

Berangkat dari masalah dan sumber informasi yang telah dipaparkan dia tas,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang profil 

keluarga remaja putri yang hamil diluar nikah. Hal ini dikarenakan karena keluarga 

memegang peran yang penting terhadap perkembangan dan perilaku remaja baik

secara fisik maupun psikologis karena keluarga merupakan media awal bagi anak

remaja khususnya untuk mempelajari pemahaman norma sosial dan budaya sekitar.
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B . Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang ingin diungkap

adalah:

1. Bagaimanakah gambaran pola asuh orang tua yang diterapkan pada remaja putri

yang pernah hamil diluar nikah?

2. Bagaimanakah gambaran interaksi sosial dalam keluarga remaja putri yang pernah 

hamil diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil keluarga remaja 

putri yang hamil diluar nikah yaitu:

1. Mengetahui gambaran pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak sebelum 

remaja putri hamil diluar nikah

2. Mengetahui gambaran interaksi sosial dalam keluarga sebelum remaja putri hamil 

diluar nikah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah sumbangsih ilmiah dalam usaha memperoleh

pemahaman, pengembangan teori psikologi keluarga, mengenai manfaat dari

penelitian tentang pola asuh keluarga, khususnya untuk remaja putri yang hamil 

diluar nikah. 

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang bahaya perilaku 

seksual  remaja diluar nikah serta hubungannya dengan profil keluarga yaitu pola 

asuh dan interaksi dalam keluarga, sehingga dapat memberikan masukan dan

dimanfaatkan secara positif bagi orang tua dan remaja sendiri khususnya.


