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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persoalan anak dalam kehidupan manusia ini memang benar-benar 

memerlukan perhatian sepenuhnya dari pihak keluarganya terutama pihak 

orang tua. Tidak hanya dari orang tuanya saja, tetapi dari pihak masyarakat 

pun tidak kurang pentingnya. Disini peranan orang tua sangat besar artinya, 

sebab orang tua adalah unsur utama dalam melakukan pendidikan putera-

puterinya. Orang tua harus membimbing putera-puterinya agar mereka tidak 

tersesat dalam menempuh hidupnya kelak. Pada saat menjelang tingkat 

kedewasaan ini, memang benar-benar remaja memerlukan perhatian yang lain 

dari pada masa yang lalu untuk dapat menerima petunjuk, bimbingan atau 

nasehat (Miron, 2006).                                                                       

Meski para remaja selalu mendapatkan bimbingan serta nasehat, namun  

disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa remaja juga mempunyai banyak 

peluang untuk melakukan pergaulan bebas. Terutama di kota-kota besar. 

Media informasi dan teknologi semakin canggih, berbagai macam tayangan 

film dan berita dengan mudah diakses, sehingga menyebabkan fungsi kontrol 

diri (self control) lepas kendali sehingga terjadilah seks bebas. (Hawari, 

2009). 

Dalam kerangka normatif, pada kenyataannya dengan era globalisasi 

sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia terlena dengan kehidupan dan 

pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan dengan munculnya industrialisasi dan 

pengaruh-pengaruh kehidupan barat yang secara sadar maupun tidak dapat 

mempengaruhi remaja-remaja maupun anak-anak tersebut baik melalui media 

maupun alat-alat elektronik. Sehingga sering terjadinya perilaku-perilaku 

menyimpang dari anak-anak remaja sekarang ini (Soekanto, 2004). 

Hasil survey Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagaimana dikutip 

dari koran Rakyat Merdeka (2009, 18 Maret  ) dalam Dadang Hawari (2009), 

terhadap 4.500 remaja di kota besar di Indonesia tahun 2007 menunjukan, 

sebanyak 97%  pernah menonton film porno, sebanyak 93,7% pernah ciuman. 
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Sedangkan 62,7% remaja yang duduk dibangku sekolah menengah pertama 

pernah berhubungan intim, dan 21,2%  siswi sekolah menengah umum 

pernah menggugurkan kandungannya. 

Hampir semua masyarakat berpendapat perlu adanya regulasi atau 

pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-

peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar 

pengaruhnya terhadap manusia. Dengan adanya regulasi terhadap seks bisa 

ditegakkan sendi-sendi moral. Dan melalui perkawinan bisa dicapai 

kestabilan serta kebahagiaan hidup berkeluarga (Kartono, 1999). 

Penelitian tentang perilaku memaafkan termasuk bidang yang kini 

banyak diteliti ilmuwan di sejumlah bidang keilmuan seperti kedokteran, 

psikologi dan kesehatan. Hal ini karena sikap memaafkan ternyata memiliki 

pengaruh terhadap kesehatan jiwa raga, maupun hubungan antar-manusia. 

Jurnal ilmiah EXPLORE (The Journal of Science and Healing), edisi 

Januari/Februari 2008, Vol. 4, No. 1 menurunkan rangkuman berjudul "New 

Forgiveness Research Looks at its Effect on Others" (Penelitian Baru tentang 

Memaafkan Mengkaji Dampaknya pada Orang Lain). 

Dipaparkan pula bahwa berlimpah bukti telah menunjukkan perilaku 

memaafkan mendatangkan manfaat kesehatan bagi orang yang memaafkan. 

Lebih jauh dari itu, penelitian terbaru mengisyaratkan pula bahwa pengaruh 

memaafkan ternyata juga berimbas baik pada kehidupan orang yang 

dimaafkan. Worthington Jr, pakar psikologi di Virginia Commonwealth 

University, AS, dkk merangkum kaitan antara memaafkan dan kesehatan. 

Dalam karya ilmiahnya, "Forgiveness in Health Research and Medical 

Practice" (Memaafkan dalam Penelitian Kesehatan dan Praktek Kedokteran), 

di jurnal Explore, Mei 2005, Vol.1, No. 3, Worthington dkk memaparkan 

dampak sikap memaafkan terhadap kesehatan jiwa raga, dan penggunaan 

"obat memaafkan" dalam penanganan pasien. 

Remaja yang hamil di luar nikah, pada dasarnya akan menghadapi 

berbagai permasalahan dan tekanan psikologis seperti ketakutan, kecewa, 

menyesal dan rendah diri dan dampak terberat adalah ketika pasangan yang 
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menghamili tidak mau bertanggung jawab. Perasaan bersalah membuat 

mereka tidak berani berterus terang pada orang tua. 

Kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja ini secara kejiwaan 

menimbulkan stres yang tidak hanya berdampak bagi dirinya saja, tetapi juga 

bagi keluarga dan orang tuanya, tidak jarang remaja pun terpaksa dikawinkan 

dalam keadaan belum siap baik secara fisik maupun secara mental serta sosial 

ekonomi. Tidak jarang pula remaja ini mengambil jalan pintas, yaitu dengan 

menggugurkan kandungannya (Hawari, 2009). 

Dalam konteks Islam, makna seksualitas tersebut berkaitan erat dengan 

konsepsi nilai dan norma seksualitas yang telah dirumuskan Islam. Dalam 

Islam makna seks sebagai suatu aktivitas hubungan kelamin (sex acts) hanya 

boleh dilakukan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hanya 

dilakukan dengan pasangan kawinnya. Hubungan seksual tersebut oleh Islam 

diberikan status ontologis yang tinggi, yang didefinisikan sebagai suatu 

ibadah  dan para pelakunya kelak akan mendapat ganjaran pahala dari Allah. 

Sebaliknya, Islam akan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada 

seseorang yang melakukan hubungan kelamin diluar nikah dan hal ini 

dikonsepsikan sebagai perbuatan zina yang para pelakunya akan 

mendapatkan balasan dari Allah (Sudirman, 1999). 

Bagi orang tua yang memiliki  anak hamil pranikah merupakan suatu 

masalah yang besar. Permasalahan inilah yang dapat menyebabkan 

kekecewaan, marah, serta  rasa malu  orang tua terhadap anaknya, Meski  

dengan  memberi  maaf  anak,  tetap  tidak  dapat merubah  peristiwa yang  

sudah  terjadi,  namun  bisa  merubah  persepsi,  emosi,  asosiasi  mental,  dan 

pemahaman  akan  makna  dari  peristiwa  yang  telah  dialaminya  

(Worthington, 2003). Forgiveness (pemaafan) dapat menjadi salah satu cara 

untuk memfasilitasi penyembuhan  luka  dalam  diri  seseorang dan  

antarpribadi  yang  bermusuhan  dan menyakiti. Senada dengan Snyder, 

Worthington (2003), juga mengungkapkan jika korban  transgresi  bisa 

memberi maaf,  ia melakukan  penggantian  emosi  negatif (seperti  marah  

atau  takut)  dari  transgresi  yang  telah  dipersepsi  individu  atau 
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keengganan  untuk  memaafkan  (unforgiveness)  ke  arah  emosi  positif  

(seperti empati, simpati, belas kasih, cinta).   

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut,  sebab adanya pengaruh memaafkan juga, ternyata berimbas baik pada 

kehidupan orang yang dimaafkan. Pendapat ini sangat menarik perhatian 

peneliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Forgiveness Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Hamil Pranikah”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana  forgiveness pada orang tua yang memiliki anak hamil pranikah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  gambaran  forgiveness  pada 

orang tua yang memiliki anak hamil pranikah.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

Memberikan gambaran tentang proses forgiveness pada orang tua 

yang memiliki anak hamil pranikah khususnya bagi para orang tua 

2. Secara Teoritis 

Sebagai tambahan referensi dalam bidang psikologi terutama 

psikologi sosial, psikologi positif,  maupun psikologi perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


