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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk social. Dia senantiasa berinteraksi

antaramanusia satu dengan manusia lain karena satu dan lainnya saling

membutuhkan. Dengan demikian antara manusia harus dapat menyesuaikan

diri baik dalam perilaku, kesopanan bahasa, maupun sikap yang kesemuanya

itu merupakan basic (dasar) perubahan.1

Salah satu “produk” dari hidup bersama tanpa nikah adalah kehamilan

dan lahirnya anak-anak yang tidak berdosa, demikian pula halnya dengan

pergaulan bebas. Perilaku seksual di luar nikah bahkan sampai pemerkosaan,

demikian pula perilaku seksual yang menyimpang lainnya semakin mewarnai

kehidupan modern. Dan, sayangnya sebagian besar yang terlibat adalah para

remaja/dewasa muda.

Kehamilan sebelum nikah termasuk dalam kenakalan remaja dan dalam

kehidupan sehari-hari dapat di kategorikan sebagai perilaku menyimpang.2

Kehamilan di anggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan

tegaknya sistem sosial. Perilaku menyimpang yang terjadi karena kurangnya

kesadaran remaja akan kehidupan mereka kedepan.

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa

remaja. Masa ini harus dilalui oleh setiap orang. Namun ternyata tidak mudah

1 Yusak Burhanuddin,Kesehatan Mental, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 51.
2Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Pr Raja Grafindo: Jakarta, 2007. hal 205
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dan banyak terdapat rintangan untuk dapat sukses melampaui masa ini.

Problem dalam kehidupan keluarga dapat menjadikan remaja tempat baru yang

mampu menenangkan gundah hatinya. Hubungan pertemanan menjadi salah

satu alternative remaja untuk menjalini masa sulitnya, sehingga akan mudah

bagi remaja terpengaruh oleh lingkungan pertemanan. Pengaruh yang positif

tentunya menjadi harapan dari orang tua dan keluarga. Sebaliknya pengaruh

negatif dari pertemanan remaja, misalnya pergaulan bebas (free sex) dapat

berdampak pada terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan.3

Tentang pergaulan pria dan wanita dijelaskan dalam surat An-Nuur :

30-31, firman allah

                            
                            
                  

                       
                             
                             

Artinya:Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;
yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka
perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,

3Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, Salemba
Humanika: Jakarta, 2009, hal 66
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atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau
wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki,
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai
keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum
mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,
Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.4

Ayat di atas menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan agar menjaga

pandangan dan memilihara kemaluanya supaya tidak terjadi perbuatan yang

tidak diinginkan antara laki-laki perempuan yang akan mendatangkan zina, dan

mejaga pergaulannya.

Selain pergaulan bebas, peran media yang sangat mudah diakses oleh

setiap orang tidak terkecuali anak-anak dan remaja. Mereka dapat mengakses

situs-situs porno dan gambar-gambar mesum dengan mudah. Hal ini dapat

berpengaruh pada rasa ingin tahunya terhadap yang mereka lihat, sehinga

mereka ingin mencoba-coba atau bahkan dengan sadar ingin mempraktekkan

apa yang mereka lihat dengan alasan ingin memperoleh kenikmatan. Namun,

mereka tidak menyadari perbuatan yang dilakukan menyebabkan kehamilan.5

Sebagaimana telah dikemukan di atas, bahwa salah satu dampak

modernisasi adalah longgarnya ikatan kekeluargaan dan kecenderungan hidup

masyarakat yang permisif. Faktor inilah yang menggangu terjadinya proses

internalisasi nilai, moral, etik dan agama dari orang tua kepada anak, yang

4 Depaq RI, Alquran dan Terjemah
5Ibid., hal 67
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salah satu dampaknya adalah perilaku seksual yang menyimpang yaitu

kehamilan di luar nikah.

Kehamilan di luar nikah yang dialami oleh para remaja secara kejiwaan

menimbulkan stress tidak saja bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga/orang

tuanya. Tidak jarang mereka “terpaksa” di kawinkan dalam keadaan belum

siap baik secara fisik maupun secara mental (dan juga sosial ekonomi) sebagai

istri, apalagi sebagai ibu. 6

Selain itu, kehamilan di luar nikah akan sangat membuat orang tua dan

membuat anak menyesal, karena bisa dikeluarkan dari sekolah secara tidak

hormat dan akan merasa sangat malu pada teman-temanya. Lingkungan sekitar

akan terus mengingatkan sebagai anak yang pernah hamil di luar nikah,

mengakibatkan kepercayaan diri pada remaja akan menurun drastis. Semua

rasa akan bercampur didalam hatinya yaitu rasa takut, malu, cemas, depresi,

stress, menyesal, dan bersalah menjadi satu dan sangat mengaggu mentalnya.

Resiko sosial juga bisa mengaggu mentalnya seperti pengucilan,

diskriminasi sosial, kehilangan berbagai hak, dan trauma yang akan selalu

mengingatkan remaja.

Di Kecamatan PangkalanKotoBarumerupakan daerah yang

berpenduduk mayoritas beragama Islam, bahkan dilingkungan masyarakatnya

semangat keberagamaannya sebagian rendah dan sebagian tinggi. Tingkat

perekonomian masyarakatnya menengah, bukan termasuk masyarakat kaya dan

bukan masyarakat miskin. Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas

6Dadang Hawari, Al Qur’an (Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa), PT Dana Bhakti
Prima Yasa: Yogyakarta, 1997, hal 271
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penduduknya lulusan SMP dan SMA, karena terbatasnya perekonomian dan

minimnya biaya, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan

pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Tingkat kebebasan di Kecamatan Pangkalan dikatakan tidak terlalu

bebas, karena masih ada orang tua yang menerapkan disiplin dan peraturan

kepada anak remajanya, ada juga di Nagari Manggilang yang di katakan

remajanya tingkat kebebasannya tinggi, dikatakan begitu karena di Nagari

tersebut yang remajanya mengalami kehamilan di luar nikah terbanyak  dari

lima Nagari lainnya yaitu Koto Alam, Pangkalan, Gunung Melintang, Tanjung

Belit, Dan Tanjung Pauh.

Fenomenanya masih terdapat juga remaja yang hamil di luar nikah,

kebanyakan remaja yang hamil di luar nikah mengalami kondisi mental yang

beragam, ada yang bisa menerimanya, ada juga yang tidak bisa

menerimanya.Fenomena yang penulis dapatkan di lapangan, para remaja yang

mengalami hamil di luar nikah biasa-biasa saja saat mengetahui kehamilanya.

Dikatakan begitu karena saat penulis melihatnya remaja masih bisa hidup

normal seperti remaja lainnya yang tidak mengalami kehamilan. Saat

menghadapi masyarakat luas remaja hamil di luar nikah masih merasa nyaman

dan tidak kehilangan teman-temannya. Perasaan menyesal tidak terlihat sama

sekali diwajahnya apalagi perasaan bersalah terhadap orang tua/keluarga yang

lain. Kebanyakkan yang merasakan malu dan menyesal hanya dirasakan oleh

orang tua/keluarga.
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Sebagian lagi ada juga yang merasa menyesal dengan perbuatanya yang

mengakibatkan hamil di luar nikah. Remaja merasa bersalah, dan menutup diri

dari teman-teman, masyarakat sekitar karena merasa malu dan takut. Remaja

hamil di luar nikah tidak hanya terjadi pada keluarga yang memiliki ekonomi

rendah atau tinggi, pendidikan rendah atau pendidikan tinggi. Di dalam

keluarga orang tua remaja selalu melakukan pengawasan terhadap pergaulan

anak remajanya, terkadang orang tua memiliki peraturan yang harus dipatuhi.

Tapi, kenyataan masih saja remaja melanggarnya sehingga terjadi kehamilan

diluar nikah. Justru yang dialami oleh beberapa remaja dikategorikan sebagai

keluarga ekonomi tinggi dan orang tua berpendidikan.

Dari penjabaran permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan

penelitian mengenai Pengaruh Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap

Kondisi Mental Remaja Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten

Lima Puluh Kota.

B. PENEGASAN ISTILAH

1. Pengaruh

Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi(orang, benda, dan

sebagianya, yang berkuasa atau yang berkekuatan.7Pengertian pengaruh

menurut kamus bahasa umum yaitu kekuatan yang ada  atau timbul dari

sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk waktu kepercayaan

atau perbuatan seseorang.

7Tim Pustaka Agung. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Pustaka Agung Harapan. Surabaya.
h.1031
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2. Hamil luar nikah

Hamil merupakan masa dimana seorang wanita membawa embrio

atau fetus di dalam tubuhnya ketika berhubungan badan. Hamil luar nikah

sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk

bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat

perjanjian nikah.

3. Kondisi mental

Kondisi yaitu persyaratan atau keadaan. Mental ialah hal-hal yang

berada dalam diri seseorang atau individu yang terkait dengan psikis atau

kejiwaan yang dapat mendorong terjadinya tingkah laku dan membentuk

kepribadian, begitu juga sebaliknya mental yang sehat akan melahirkan

tingkah laku maupun kepribadian yang sehat pula.

4. Remaja

Sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak

menuju dewasa.8 Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan

pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi fisik

maupun psikis mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum bisa

dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan fikiran.9

8 Zakiyah Derajat, Konseling Dan Psikoterapi Islam, Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta, 2002,
hal 31

9Ibid., hal 32
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Menurut Konopka masa remaja meliputi 3 fase yaitu remaja awal

12-15 tahun, remaja madya 15-18 tahun, dan remaja akhir 19-22 tahun.10

Remaja yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah remaja

yang berusia antara 18-20 tahun. Remaja dalam usia ini masuk dalam

kategori remaja akhir. Dipandang sebagai masa “strom dan stress”, frustasi

dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun

tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang

dewasa.11

C. PERMASALAHAN

1. Identifikasi masalah

a. Remaja yang hamil di luar nikah tidak memiliki kesiapan mental

yang baik.

b. Pengaruh pergaulan bebas menjadi dampak terjadinya kehamilan

yang tidak di inginkan  oleh remaja.

c. Kehamilan di luar nikah mengakibat kan kejiwan remaja terganggu

seperti stress, cemas, depresi.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi di atas, maka perlu penulis membatasi

masalah agar memudahkan penelitian ini. Dalam penelitian ini lebih

memfokuskan pembahasan pada pengaruh kehamilan di luar nikah

terhadap kondisi mental remaja di KecamatanPangkalan Koto Baru

10 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, PT Remaja Rosdakarya:
Bandung, 2004, Cet Ke 4. hal 184

11Ibid., hal 184
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KabupatenLima Puluh Kota.Data yang penulisambildari tahun 2014

sampai 2016.

3. Rumusan masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:bagaimana pengaruh kehamilan di luar nikah

terhadap kondisi mental remaja di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan

antarakehamilan di luar nikah terhadap kondisi mental remajadi

Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi penulis penelitian ini sangat penting artinya,tidak saja untuk

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di

fakultas dakwah,tetapi penelitian ini juga merupakan tambahan

pengetahuan bagi penulis terhadap masalah kehamilan di luar

nikah terhadap kondisi mental remaja.

b. Sebagai informasi bagi remaja, khususnya bagi remaja yang sudah

terlanjur hamil di luar nikah untuk lebih berhati-hati dalam bergaul

dan memilih teman, agar menjadi lebih baik lagi di masa-masa

medatang.
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c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1)

SarjanaSosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat

penulis lampirkan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar

belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR. Bab ini berisikan

tentang kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisikan tentang jenis

dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan

sampel,teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan teknik analisis

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM. Bab ini berisikan mengenai gambaran

umum (subyek penelitian) di Kecamatan Pangkalan  Koto Baru

Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini bersikan

mengenai hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI  : PENUTUP. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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