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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan di masa 

depan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini agar lebih baik. 

Dalam mempersiapkan generasi muda juga sangat tergantung kepada kesiapan 

masyarakat, yakni dengan keberadaan budayanya. Termasuk didalamnya tentang 

pentingnya memberikan filter tentang perilaku-perilaku yang negatif, antara lain: 

minum-minuman  keras, mengkonsumsi obat terlarang (narkoba), sex bebas, dan 

lain-lain yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS dan dapat 

merusak masa depan para generasi muda itu sendiri.  

Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan 

pemudi yang terjerumus ke dalam lembah perzinahan (Free sex), disebabkan terlalu 

jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul, faktor utama masalahnya adalah 

kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara 

pria dan wanita. Disamping itu didukung oleh arus modernisasi yang telah 

mengglobal dan lemahnya benteng keimanan kita mengakibatkan masuknya budaya 

asing tanpa penyeleksian yang ketat. Kita telah mengetahui bahwa sebagian besar 

bangsa barat adalah bangsa sekuler, seluruh kebudayaan yang mereka hasilkan jauh 

dari norma-norma agama. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya Indonesia 

yang menjujung tinggi nilai agama dan pancasila. 

Menurut Hurlock (1992), masa remaja merupakan periode yang penting yaitu 

perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung 

pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan 

selanjutnya, pada masa ini status remaja tidak  jelas. Para remaja menganggap bahwa 

kesemuanya itu merupakan hal-hal yang perlu mereka coba karena rasa 

keingintahuan mereka yang cukup besar pada hal-hal yang mereka anggap baru, akan 

tetapi mereka tidak pernah memikirkan apa akibat dari perilaku mereka yang ingin 

coba-coba itu seperti melakukan hubungan seks diluar nikah itu mereka anggap 

boleh-boleh saja asal tidak diketahui oleh siapapun. Hal inilah yang membuat banyak 

orang tua menjadi takut, karena masa remaja adalah masa yang tidak realistik. 
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Pada saat ini salah satu masalah remaja yang sering terdengar dikalangan 

masyarakat kita adalah tentang masalah perilaku seksual yang dapat menyebabkan 

kehamilan pra nikah pada remaja putri dan memang merupakan masalah yang pelik 

bagi masyarakat karena sudah melanggar norma yang berlaku. Sarwono (1981) 

menyebutkan bahwa norma-norma agama dan adat ketimuran yang melarang 

hubungan seks (senggama, bersetubuh) sebelum perkawinan masih berlaku dan 

dipegang teguh. Kalau ada seseorang remaja atau pemuda ketahuan pernah 

bersenggama sebelum menikah maka mereka akan dicela oleh masyarakat, bahkan 

mungkin dikucilkan oleh saudara sendiri. 

Menurut McGrew, kehamilan remaja  menjadi salah satu masalah yang sulit 

bagi remaja, keluarga dan masyarakat pada saat ini. Para remaja yang terjerumus 

dalam masalah ini, sering tidak siap untuk menjadi orang tua dan putus sekolah, 

selain itu mereka pun belum siap untuk mengambil pekerjaan dengan penghasilan 

yang rendah karena tidak menyelesaikan pendidikannya. Para orang tua remaja, 

didorong masuk dalam dua peran sekaligus, yaitu membesarkan anaknya dan 

membesarkan dirinya sendiri. Belum lagi mereka mengalami stress emosional dan 

ekonomi untuk membesarkan anaknya secara mandiri. Dari segi medis, anak-anak 

dari orang tua remaja biasanya memiliki penyakit yang lebih di tahun pertama 

kehidupan, hal ini dikarenakan kurang memadainya perawatan saat hamil dan 

kurangnya gizi yang diberikan pada bayi (McGrew & Shore, 1991). 

Saat ini kasus kehamilan pra nikah pada remaja putri makin meningkat, hal 

ini ditemukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)  yang 

bergerak dibidang KB dan Kependudukan, memperoleh kesan bahwa memang 

masalah kehamilan remaja makin meningkat. Para dokter ahli Penyakit kandungan 

dan ilmu Kebidanan, khususnya yang bekerja di Klinik Raden Saleh dan Wisma 

Pancawarga, Jakarta, memperoleh informasi bahwa makin banyak kasus kehamilan 

remaja yang datang ke klinik tersebut untuk mengguguran kandungan. (Sarwono, 

1981). 

Pusat studi kriminologi Universitas islam Indonesia di Yogyakarta 

menemukan 26,35% dari 846 peristiwa pernikahan telah melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah dimana 50% diantaranya menyebabkan kehamilan 

(Soetjiningsih,2007). 
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Hayes (dalam Atkinson, Smith, Bem : edisi 11) salah satu aspek yang paling 

menggangu dari peningkatan aktivitas remaja adalah kehamilan remaja. Tingkat 

kehamilan untuk ibu yang belum menikah dan berusia dibawah 18 tahun telah 

meningkat dengan cepat di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Hampir satu juta 

gadis remaja Amerika hamil setiap tahunnya, dan banyak dari mereka yang berusia 

kurang dari 15 tahun. Remaja yang menjadi hamil, biasanya menikah atau 

menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Anak yang membesarkan memiliki 

konsekuensi sosial yang berat. Ibu yang masih remaja seringkali tidak menyelesaikan 

sekolahnya dan banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bayi mereka memiliki 

tingkat penyakit dan moralitas yang lebih tinggi dan seringkali mengalami masalah 

emosional dan pendidikan di kemudian hari. Banyak yang manjadi korban 

penyiksaan anak oleh orang tua yang terlalu imatur untuk memahami mengapa bayi 

menangis atau mengapa anak yang seperti boneka tiba-tiba berkembang menjadi 

dirinya sendiri. 

Di Amerika, lebih dari 1 juta remaja hamil diluar nikah, 4 dari 5 orang 

diantaranya tidak menikah. Hofferth, Stevens-Simon&McAnarney (dalam Santrock, 

2002) menyatakan bahwa kehamilan remaja adalah suatu masalah yang kompleks, 

masalah yang menyebabkan munculnya masalah lain. Persoalan kehamilan remaja 

menyentuh banyak isu sosial yang gampang meledak, seperti perang terhadap hak-

hak aborsi, alat-alat kontrasepsi dan pertanyaan sulit apakah para remaja harus diberi 

akses untuk memperolehnya, dan persoalan bertahun-tahun yang sensitif tentang 

pendidikan seks disekolah negeri. 

Remaja hamil dihadapkan pada resiko tinggi, baik dari sudut kedokteran, 

maupun sudut kemasyarakatan. Ilmu kedokteran menganggap kehamilan remaja 

sebagai kehamilan dengan risiko tinggi, karena sangat tingginya kejadian penyulit 

kehamilan, prematuritas dan kematian bayi. Apabila remaja memutuskan untuk 

meneruskan kehamilannya, akan membuat remaja putus sekolah, dan tidak mungkin 

masuk sekolah lagi setelah kehamilannya berakhir. Jika remaja memutuskan untuk 

menikah karena keputusannya untuk meneruskan kehamilan, pernikahan terebut 

lebih banyak berakhir dengan perceraian daripada tidak. Seandainya remaja hamil 

dan memutuskan untuk mengurus anaknya sendiri, sering kali mereka akan 

dihadapkan pada mala-petaka yang terus menerus, seperti putus sekolah, tidak dapat 
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melenjutkan sekolah,ketergantungan kepada orang lain, gagal untuk membina 

keluarga yang mantap dan terulangnya mala-petaka semula (Sarwono, 1981). 

Simkins (dalam Sarwono, 2010) Sebagian tingkah laku seksual  memang 

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

ditimbulkan. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) 

justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah, 

depresi, marah, dan agresi, misalnya pada gadis-gadis yang hamil dan terpaksa 

menggugurkan kandungannya. 

Sanderowitz & Paxman (dalam Sarwono, 2010) 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 

tergangungnya 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. 

Menurut Sarwono (2010) banyaknya kasus kehamilan di luar pernikahan di 

Indonesia merupakan masalah dekadensi moral yang tidak pernah terbayangkan 

sebelumnya mengingat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan 

yang sangat kontra dengan budaya seks bebas sebagai penyebab kehamilan pra-

nikah. 

Begitu banyaknya masalah yang muncul ketika remaja berada dalam keadaan 

hamil diluar nikah, maka sangatlah penting suatu ketahanan psikologis agar individu 

tersebut dapat bangkit dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Ada individu yang 

mampu bertahan dan pulih dari situasi negatif secara efektif sedangkan individu lain 

gagal karena tidak berhasil keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. 

Kemampuan untuk melanjutkan hidup setelah ditimpa kemalangan atau setelah 

mengalami tekanan yang berat bukanlah sebuah keberuntungan, tetapi hal tersebut 

menggambarkan adanya kemampuan tertentu pada individu yang dikenal dengan 

istilah “Resiliensi” (Tugade & Fredrikson, 2004). Menurut Wolin & Wolin (dalam 

Bautista, Roldan &Bascal, 2001) Resiliensi disebut juga sebagai ketrampilan 

“coping”  saat dihadapkan pada tantangan hidup atau kapasitas individu untuk tetap 

“sehat” (wellness) dan terus memperbaiki diri (self repair). 
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Dari masalah yang kerap terjadi ini, diharapkan para remaja dapat memiliki 

kemampuan untuk bangkit kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari elemen 

positif dari lingkungannya, untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan 

segala keadaan dan mengembangkan seluruh kemampuan, walau berada dalam 

kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal atau internal. Ditambah lagi dengan 

keadaan remaja yang sedang mengandung. Ketika seseorang sedang dalam keadaan 

mengandung, maka sangat disarankan agar terhindar dari stres. 

 Pertemuan tahunan ̀the American Thoracic Society’ yang tengah 

berlangsung di Toronto (Kanada), memberikan informasi mengenai kaitan stress 

selama kehamilan dengan dampak buruk yang bakal dialami oleh sang calon bayi. 

Rosalind Wright dari ̀Harvard Medical School` menyatakan ‘Riset menunjukan 

adanya kaitan yang kuat antara stress dengan resiko pada bayi. Rosalind Wright 

menunjuk bahwa para wanita hamil yang mengalami stress selama kehamilan baik 

itu dari tekanan akibat uang, relasi maupun masalah lainya akan memberikan bayi 

yang berisiko pada alergi dan asma. Sejumlah tekanan selama hamil akan membuat 

sistem kekebalan anak menjadi berkurang ( BERITA, Kesehatan & Kecantikan : 

2008). 

Furstenberg, Brooks-Gunn, & Chas-Landsdale (dalam Santrock, 2002) 

Kehamilan pada masa remaja memperbesar risiko kesehatan bagi anak dan ibu. Bayi-

bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja cenderung memiliki berat tubuh lahir yang 

rendah (suatu menyebab utama kamatian bayi), dan masalah-masalah neurologis 

serta penyakit-penyakit semasa bayi.  

Ubaydillah (dalam Afrikasari, 2008) menyatakan bahwa, kehamilan pada usia 

muda (remaja) sangatlah beresiko. Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak 

kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara 

kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, adanya 

rasa penolakan secara emosional ketika seorang ibu mengandung bayinya. Dampak 

kehamilan resiko tinggi pada usia muda antara lain: keguguran, persalinan prematur, 

Mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan/ kekurangan zat besi, keracunan kehamilan 

(Gestosis), kematian ibu yang tinggi.  Selain itu, adapun akibat resiko tinggi 

kehamilan usia dibawah 20 tahun adalah 1. Bagi ibu : mengalami pendarahan, 

kemungkinan keguguran / abortus, persalinan yang lama dan sulit. 2. Bagi bayi : 
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Kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR), 

cacat bawaan, dan kematian bayi. 

Begitu banyaknya kesulitan dan tekanan-tekanan yang muncul ketika remaja 

hamil diluar nikah, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan apa 

saja dan resiliensi pada remaja yang hamil di luar nikah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah "Bagaimana permasalahan dan Resiliensi pada remaja yang hamil diluar 

nikah?”. 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan dan Relisiensi Pada 

Remaja Yang Hamil di Luar Nikah. 

 

D. Manfaat 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi perkembangan ilmu psikologi terutama psikologi perkembangan dan sosial. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para remaja yang 

mempunyai latar belakang hamil diluar nikah, agar dapat mengembangkan 

upaya-upaya untuk menumbuhkan resiliensi pada masalah yang sedang 

dihadapi. 

Selain itu, bagi orang tua diharapkan untuk selalu memberikan pengarahan 

kepada putra putrinya dan tetap memberi support pada anaknya untuk dapat 

menumbuhkan resiliensi tersebut. 

 


