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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan kabar yang membahagiakan bagi pasangan suami 

istri yang menginginkan anak. Akan tetapi tidak semua kehamilan dapat berjalan 

dengan lancar. Pada faktanya, terdapat beberapa kasus proses kehamilan yang 

bermasalah atau tidak normal. Proses kehamilan yang bermasalah  merupakan salah 

satu penyebab keguguran. Keguguran bukanlah hal yang diinginkan bagi setiap 

pasangan suami istri, khususnya pada ibu yang mengharapkan seorang anak.  

Menurut  Wijayanegara (2009) keguguran adalah berakhirnya kehamilan 

sebelum usia kandungan mencapai 20 minggu  atau berat janin di bawah 500 gram. 

Sekitar 80% keguguran ini terjadi pada 12 minggu pertama. Anderson (seperti yang 

disebut Wijayanegara, 2009) mengungkapkan bahwa resiko keguguran akan 

meningkat sesuai  dengan umur, pada wanita berusia 20-24 tahun memiliki resiko 

8,9% sedangkan wanita berumur 45 tahun atau lebih resikonya meningkat 74,7% . 

Penyebab keguguran umumnya 50-80% berhubungan dengan kelainan genetika. 

Kelainan genetika ini terjadi pada keguguran spontan pada trimester pertama. Selain 

itu, keguguran berulang juga terjadi karena kelainan genetika (Mose, 2009). 

Permasalahan  keguguran di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang 

harus diselesaikan karena cenderung mengalami peningkatan. Data yang diperoleh 

dari Kompas (2008, 19 April) menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, di Indonesia setiap tahun ada 2,3 juta 

keguguran di mana kurang lebih 600 ribu disebabkan kegagalan KB. Penelitian 

menyebutkan  89% keguguran terjadi pada wanita yang sudah menikah dan 11 

persen wanita yang belum menikah.  

Selain itu, data yang diperoleh dari BKKBN  (2010, 24 September) menurut 

Guru Besar Ilmu Obstetri dan Ginekologi FKUI Biran Affandi menyatakan bahwa 

angka keguguran sekitar tiga juta setiap tahun sedangkan angka kehamilan rata-rata 

lima juta setiap tahunnya. Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan terjadi 

peningkatan yang signifikan pada kasus keguguran. 
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Meningkatnya kasus keguguran di Indonesia, secara tidak langsung semakin 

banyak pula  ibu yang kondisi psikologisnya terganggu.  Sesuai dengan pendapat dari 

Frost dan Condon (seperti yang disebut Alexander, Roth & Levy, 2007) wanita yang 

mengalami keguguran beresiko mengalami gangguan emosi yang serius, antara lain 

depresi. Selain itu, wanita yang mengalami keguguran cenderung menunjukkan 

gejala yang merupakan reaksi dukanya, meliputi rasa bersalah, perasaan kehilangan 

salah satu bagian tubuh, dan perubahan identitas pribadi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu  yang lain diperoleh melalui berita Liputan 

6 (2010, 26 juli), penelitian ini dilakukan Grace  dengan mendatangkan 83 pasangan 

yang pernah mengalami keguguran dan tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan. 

Grace menggunakan dua tes untuk mengukur tingkat tekanan psikologis yang 

dialami pria dan perempuan. Pertama adalah metode kuisioner General Health 

Questionnaire (GHQ-12) dan kedua adalah Beck Depression Inventory (BDI). Hasil 

penelitian menggunakan   metode GHQ-12, ternyata lebih dari 40% laki-laki 

menderita tekanan psikologis. Pada tiga bulan pasca keguguran, angka tekanan 

psikologis tersebut turun menjadi 7% dan menjadi 5% setelah satu tahun pasca 

keguguran.  Pihak perempuan sebanyak 52% mengalami kondisi tertekan dan masa-

masa sulit setelah mereka mengalami keguguran. Setelah tiga bulan kemudian 

hasilnya lebih dari 20% dan turun menjadi 8% setelah satu tahun pasca keguguran. 

Hasil penelitian menggunakan metode BDI, sebanyak 26% perempuan dan 17% pria 

mengalami tingkat depresi yang tinggi setelah mengalami keguguran. Pada tiga bulan 

kemudian, angka tersebut turun yakni 12% untuk perempuan dan 7% bagi kaum pria. 

Beranjak satu tahun kemudian, angka persentase menurun menjadi 10% bagi 

perempuan dan 7% untuk pria. Penelitian ini juga melaporkan bahwa kaum pria 

memiliki sikap optimis yang lebih besar untuk yakin bahwa tidak akan terjadi lagi 

keguguran untuk kehamilan berikutnya. Hal tersebut berhubungan dengan lebih 

rendahnya tingkat tekanan emosional pria dibandingkan dengan perempuan pada saat 

terjadinya keguguran.  

Penelitian lain yang dilakukan Sher (2004) mengungkapkan bahwa ibu yang 

mengalami keguguran rata-rata mengalami post traumatic disorder. Pengalaman 

traumatik ini dapat menjebol dinding pertahanan psikologis seseorang. Dampak post 
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traumatic disorder muncul dalam bentuk rasa takut yang berlebihan, perasaan 

terperangkap, tidak mampu mendapatkan pertolongan dan kehilangan kontrol atas 

diri sendiri. Beberapa wanita mengalami masalah seksual, kesulitan tidur, gangguan 

pola makan, dan pada kasus yang ekstrem ada pula yang mengalami delusi serta 

mencoba mengakhiri hidupnya.    

Sesuai dengan penelitian diatas, ditemukan  beberapa fakta yang terjadi di 

Indonesia. Harian Poskota (2011, 24 Januari) mengungkapkan aksi bunuh diri yang 

dilakukan warga Lampung selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 januari 2011 

sekitar pukul 14.30 WIB. Ibu yang telah memiliki satu anak ini melakukan aksi 

bunuh diri di rumahnya dengan cara gantung diri. Menurut penjelasan suami dan 

kakak korban, Tuminem nekat melakukan aksi bunuh diri dikarenakan keguguran 

yang dialaminya.  Aksi yang sama juga diungkapkan Indosiar (2007, 27 November).  

Tindakan bunuh diri ini terjadi di Samarinda, kejadian ini terjadi pada tanggal 27 

november 2007. Seorang ibu  bernama  Erna berusia 36 tahun nekat melakukan aksi 

bunuh diri dikarenakan depresi akibat mengalami keguguran selama tiga kali. Aksi 

bunuh diri ini dilakukan di rumahnya dengan cara membakar diri.  

Selain tindakan bunuh diri di atas, fakta lainnya yang ditemukan di 

Indonesia yaitu tindakan penculikan bayi. Harian tempointeraktif ( 2010, 14 Januari) 

mengungkapkan peristiwa penculikan bayi. Peritiwa ini terjadi di Jakarta Barat. 

Menurut kepolisian Jakarta Barat bidan Suryani ini melakukan aksi penculikan bayi 

di Puskemas Kembangan tanpa ada bantuan orang lain. Mulai proses perencanaan 

penculikan hingga eksekusi semua dilakukannya sendiri. Suami Suryani tidak tahu 

menahu perihal penculikan yang dilakukan istri tercintanya. Saat pulang kerumah, 

Suryani berhasil meyakinkan suaminya bahwa anak yang dibawanya adalah buah 

hati mereka. Suryani berhasil mengelabui suami dan keluarganya tentang 

kehamilannya. Kabar keguguran Suryani tak pernah sampai ke telinga keluarga. 

Suryani sendiri sudah berumah tangga selama tiga tahun dan mengalami keguguran 

dua kali. Obsesinya yang tinggi untuk  memiliki anak membuat Suryani mengambil 

jalan pintas. Dia menculik bayi laki-laki yang baru dilahirkan di tempatnya bekerja 

Suryani membawa bayi laki-laki anak pasangan Edi dan Murtanti, lalu melarikannya. 

Aksi Suryani baru terungkap beberapa hari kemudian. Dia pun ditangkap di 
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rumahnya di Kelurahan Gondrong. Atas perbuatannya, Suryani terancam hukuman di 

atas 15 tahun penjara.  

Beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, merupakan bukti 

nyata perilaku yang ditimbulkan dari dampak peristiwa keguguran. Contoh-contoh 

tersebut mampu membuat resah calon ibu atas proses kehamilannya.  Namun, tidak 

semua ibu yang mengalami keguguran akan  putus asa dan takut untuk hamil 

kembali. Bagi beberapa ibu yang berpikiran positif, mereka akan menganggap bahwa 

keguguran yang telah terjadi menyelamatkan dirinya dari bayi yang lahir dengan 

kondisi cacat atau tidak normal. Pemikiran positif ini membuat ibu tetap berusaha 

untuk hamil kembali. 

Salah satu contoh ibu yang pernah mengalami keguguran akan tetapi tidak 

berputus asa dan tidak takut untuk hamil kembali yaitu Rosidah.  Hal ini 

diungkapkan  Kompas (2009, 21 November). Kejadian ini terjadi di Bojonegoro pada 

tanggal 20 november 2009 pukul 06.12. Rosidah melahirkan bayi kembar tiga 

dengan selamat di rumah sakit Bayangkara Wahyu Tetuko, Bojonegoro. Pasangan 

Rosidah dan Misbah akhirnya diberi tiga anak kembar setelah pernikahannya yang 

sudah berlangsung selama 12 tahun. Rosidah sebelumnya mengalami keguguran 

selama tiga kali sehingga ketiga anak kembarnya ini merupakan anak pertama 

mereka. Rosidah sangat bahagia dan bersyukur akhirnya diberikan keturunan yang 

sehat.  

Sebelum sampai pada hal tersebut, tentunya ada fase-fase yang harus dilalui 

ibu setelah mengalami keguguran. Dalam Kompas (2009, 18 November) Louise 

Psikolog klinis dari RSAB Harapan Kita mengingatkan bahwa kesedihan akibat 

keguguran yang rata-rata terjadi di usia kehamilan  8-10 minggu sama mendalamnya 

dengan kesedihan akibat kehilangan anak di usia berapa pun. Ikatan antara ibu dan 

anak di dalam kandungan sudah sedemikian erat apabila sejak awal kehamilan, 

seorang perempuan menempatkan dirinya sebagai ibu. Untuk melalui fase-fase 

tersebut, ibu pasca keguguran membutuhkan resiliensi. Resiliensi merupakan faktor 

yang berperan penting untuk dapat bertahan mengatasi masalah dan menghindari 

tindakan negatif walaupun dalam keadaan beresiko.   

Menurut Richardson (seperti yang disebut Henderson  & Milstein, 2003), 

resiliensi adalah suatu proses penanggulangan masalah, stres dan tantangan hidup 
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yang memberikan seseorang perlindungan lebih dan kemampuan untuk 

menanggulangi kesulitan yang dihadapi sebelumnya dengan dihasilkan dari suatu 

kejadian. Individu yang resilien mampu menunjukkan sikap-sikap yang positif dalam 

keadaan yang beresiko. Resiliensi telah dikaitkan dengan individu yang dimana 

mereka dapat mengalahkan atau menghindari tindakan negatif yang terkait dengan 

risiko, walaupun mereka berada dalam kelompok yang beresiko tinggi untuk 

melakukan tindakan negatif tersebut, misalnya orang yang telah mengalami stress 

dan trauma (Schoon, 2006). Ibu pasca keguguran yang mampu untuk beradaptasi 

positif ketika rnenghadapi kesulitan adalah ibu yang resilien. Sebaliknya, ibu yang 

putus asa dan melakukan tindakan negatif setelah mengalami keguguran tidak dapat 

dikatakan resilien. Mereka tidak berhasil keluar dari masalah atau keterpurukan 

tersebut dengan cara-cara positif. Dapat disimpulkan, setiap ibu yang mengalami 

keguguran memiliki perbedaan dalam mengambil suatu tindakan. Ada beberapa ibu 

yang  mampu untuk beresiliensi akan tetapi di sisi lain ada yang tidak dapat menjadi 

resilien setelah mengalami keguguran. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah bagaimana resiliensi pada ibu yang 

mengalami keguguran. 

 

A. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Masalah psikologis dan fisik  apa saja yang dialami ibu pasca keguguran? 

2. Bagaimana gambaran resiliensi pada ibu yang mengalami keguguran? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu  

1. Untuk mengetahui masalah atau dampak psikologis dan fisik ibu setelah 

mengalami keguguran 

2. Untuk mengetahui gambaran resiliensi pada ibu yang mengalami keguguran 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan  dalam 

mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan sosial. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana 

resiliensi pada ibu yang mengalami keguguran lainnya dalam menjalani hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                             

 

 

 

 

 


