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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara 

seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak 

merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang dan ketentraman (sakinah). Namun pernikahan bukanlah hal yang 

mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi 

sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian 

status dari lajang menjadi seorang suami yang menuntut adanya penyesuaian 

diri terus-menerus sepanjang perkawinan (Hurlock, 2002). Tuntutan terhadap  

keadaan sosial ekonomi dalam menghadapi pernikahan merupakan tantangan 

tersendiri bagi pria pada umumnya, hal inilah yang memungkinkan timbulnya 

kecemasan pada pria tersebut, karena umumnya pria lebih diberi kepercayaan 

untuk menyandang peran sebagai kepala keluarga, pelindung serta pencari 

nafkah utama dalam keluarganya. Kesiapan menikah juga merupakan hal 

yang sangat penting agar tugas-tugas perkembangan dalam pernikahan dapat 

terpenuhi. (Duvall dan Miller, 1985)   

Di Indonesia penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan 

Tambora Jakarta Barat tahun 1984 menunjukkan bahwa di Puskesmas jumlah 

gangguan kesehatan jiwa yang sering muncul sebagai gangguan fisik adalah 

28,73% untuk dewasa dan 34,39% untuk anak (Depkes RI, 1995). 

Pria berpendapatan tinggi dengan pria berpendapatan rendah memiliki 

perbedaan dalam respon psikologis terhadap pernikahannya Pada pria 

berpendapatan tinggi, dia lebih siap secara materi, mempunyai percaya diri 

yang tinggi dan merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah, sedangkan 

pada pria berpendapatan rendah, dari segi materi kurang, kurang percaya diri 

atau minder dan merasa khawatir (kurang tenang) dalam menghadapi masalah 
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(Sundari, 2005). Oleh karena itu, tingkat kecemasan menjelang pernikahan 

yang terjadi mungkin berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. 

Setiap individu mempunyai kondisi kecemasan yang berbeda-beda dalam 

menghadapi pernikahan. Kecemasan menghadapi pernikahan bisa disebabkan 

oleh kurang percaya diri, takut tidak akan bahagia, khawatir pernikahannya 

gagal, emosinya belum matang dan minimnya pengetahuan tentang seks 

(Hurlock, 2002). 

Bagi individu yang penyesuaiannya baik, maka stres dan kecemasan 

dapat diatasi dan ditanggulanginya. Bagi individu yang penyesuaiannya 

kurang baik maka kecemesan merupakan bagian terbesar dalam 

kehidupannya, seperti yang disebabkan oleh tekanan ekonomi yang 

berkepanjangan atau permasalahan keluarga, kecemasan ini akan semakin 

tinggi jika dukungan yang diperoleh bersifat terbatas (Romadhon, 2002). 

Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. Tidak 

terkecuali kecemasan yang dialami oleh pria di Kecamatan Laweyan, Kota 

Surakarta dalam menghadapi pernikahan. Karena kecemasan adalah suatu 

penyerta yang normal dari pertumbuhan, perubahan, dan pengalaman akan 

sesuatu yang baru dan belum pernah dicoba (Kaplan dan Sadock, 2010). 

Berdasarkan uraian paragraf di atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian tentang perbedaan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria 

berpendapatan rendah di KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria berpendapatan 

rendah di KUA Kecamatan Laweyan Surakarta 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria berpendapatan 

rendah di KUA Kecamatan Laweyan  Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan menambah informasi dalam ilmu 

kedokteran jiwa tentang perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria berpendapatan 

rendah KUA Kecamatan Laweyan, Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis untuk: 

a. Masyarakat luas 

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas mengenai perbedaan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria 

berpendapatan rendah di KUA Kecamatan Laweyan, Surakarta. 

b. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan penulis di bidang kedokteran 

jiwa dan menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan 

penulisan skripsi dengan teori yang telah peroleh serta sebagai dasar 

penelitian lain guna mengembangkan ilmu pengetahuan. 

c. Institusi Pendidikan 

Sebagai tambahan referensi dalam penelitian lanjutan dan 

bahan pertimbangan bagi yang melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 


