
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial 

yang tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya untuk berinteraksi. Ia akan berkomunikasi, menyampaikan 

kehendak, perasaan, dan gagasan atau ide yang dimilikinya. Itulah sebabnya 

kehidupan manusia ditandai dengan pergaulan diantara manusia dalam 

keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tempat kerja, organisasi sosial, dan 

sebagainya (Waskito, 2011). 

Pernikahan pun menjadi bukti bahwa manusia tak dapat hidup seorang 

diri. Berkaitan dengan pernikahan maka akan timbul masalah-masalah 

menjelang pernikahan khususnya pada wanita, karena wanita mempunyai 

perasaan yang lebih sensitif, pola pikir yang cenderung emosional dan kurang 

rileks dalam menghadapi masalah (Trismiati, 2009). 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi seseorang menikah antara lain 

adalah menikah usia dini dimana hal ini dipengaruhi oleh pendidikan dan 

kemandirian dari kedua pasangan suami istri. Mereka yang kawin muda belum 

mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman dari teman-teman mereka 

yang belum menikah tapi sudah mandiri. Hal ini mengakibatkan sikap iri hati 

dan menjadi halangan dalam penyesuaian pernikahan. Maka dari itu tingkat 

pendidikan khususnya wanita merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kecemasan dalam menghadapi pernikahan. Sebagian 

wanita dapat menyesuaikan diri dengan baik, tetapi sebagian lainnya tidak 

berhasil menyesuaikan diri dan mengalami gangguan psikologis (Nirwana, 

2011).  

Prevalensi (angka kesakitan) gangguan kecemasan berkisar pada 6-7% dari 

populasi umum. Penelitian yang dilakukan pada kelompok perempuan pada 

murid SLA dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale, prevalensi 

gangguan kecemasan sebesar 8-12% . Penelitian yang dilakukan pada kelompok 

perempuan murid SLA di dua kawasan Jakarta, yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta 
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Utara, prevalensi gangguan anxietas sebesar 8-12%. Penelitian yang sama 

dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale, telah dilakukan pada 

kelompok perempuan di dua kelurahan, yaitu di Tanjung Duren Utara dan 

Tanjung Duren Selatan (Kecamatan Grogol Petamburan), ternyata prevalensi 

anxietas sebesar 9,4%. Paparan di atas menunjukkan bahwa gangguan anxietas 

di Indonesia terutama di kota Jakarta, menunjukkan prevalensi yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata umum (Ibrahim, 2002). 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

Wanita terdidik dan kurang terdidik memiliki perbedaan dalam respon psikologis 

terhadap pernikahannya. Pada wanita terdidik, dia akan aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pada wanita kurang terdidik,  

dia tidak aktif mengembangkan potensi dirinya, kurang pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya 

kurang karena itu, tingkat kecemasan menjelang pernikahan yang terjadi 

mungkin berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. 

Bagi individu yang penyesuaiannya baik, maka stres dan kecemasan 

dapat diatasi dan ditanggulanginya. Bagi yang penyesuaiannya kurang baik, 

maka kecemasan merupakan bagian terbesar dalam kehidupannya, sehingga 

kecemasan menghambat kegiatan sehari-harinya seperti pengalaman buruk di 

masa lalu yang akan membekas dan tidak mudah untuk dilupakan, rasa 

trauma mengalami suatu kekecewaan atau pengalaman pahit secara berulang-

ulang, perceraian dan permasalahan lainnya yang membuat individu beresiko 

mengalami kecemasan. Kecemasan ini akan semakin tinggi jika dukungan 

yang diperoleh bersifat terbatas (Sitompul, 2010). 

Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. Tidak 

terkecuali kecemasan yang dialami oleh wanita di Kecamatan Tegalrejo, 

Yogyakarta dalam menghadapi pernikahan. Karena kecemasan adalah suatu 

penyerta yang normal dari pertumbuhan, perubahan, dan pengalaman akan 

sesuatu yang baru dan belum pernah dicoba  (Sadock dan Sadock, 2010). 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merasa 

tertarik untuk meneliti mengenai perbedaan tingkat kecemasan pada wanita 

terdidik dan wanita kurang terdidik dalam menghadapi pernikahan di 

Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan antara wanita terdidik dan wanita kurang terdidik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan 

dalam menghadapi pernikahan antara wanita terdidik dan wanita kurang 

terdidik. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat kecemasan pada wanita terdidik. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan pada wanita kurang terdidik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu kedokteran jiwa tentang perbedaan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi pernikahan antara wanita terdidik dan wanita kurang terdidik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi pentingnya 

penyuluhan tentang pendidikan terhadap masyarakat untuk mengurangi 

resiko kecemasan dalam menghadapi pernikahan antara wanita terdidik 

dan wanita kurang terdidik. 

 


