
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja, memiliki tuntutan seperti tuntutan sosial dan pendidikan.  

Remaja mengalami kebebasan dalam pilihannya dibandingkan saat mereka masih 

membutuhkan pemeliharaan khusus, perlindungan, bantuan, dan bimbingan penuh 

dari orang tua mereka. Tanpa keikutsertaan orang tua dan orang dewasa  lainnya  

secara terus menerus dalam memberikan petunjuk bagi keselamatan mereka,  

remaja dapat terperangkap dalam kehidupan bebas dan masalah seksualitas 

(Drajat, 2007). 

Remaja lebih peka untuk mudah terpengaruh dan meniru berbagai nilai 

baru berupa gaya hidup yang cenderung merugikan. Remaja putri Indonesia 

terlibat aktivitas seksual sebelum menikah yang berujung pada kehamilan 

pranikah. Kehamilan remaja perempuan sebelum menikah termasuk kenakalan 

remaja, dalam  kehidupan  sehari-hari  dapat  dikategorikan  sebagai  perilaku  

menyimpang (Sarwono, 2005). Perilaku  menyimpang dapat dianggap sumber  

masalah karena dapat  membahayakan  tegaknya  sistem  sosial.  Perilaku  

menyimpang  yang  terjadi  karena kurangnya  kesadaran  remaja  akan  

kehidupan  mereka  kedepan.  Terbatasnya  perhatian orang  tua,  pendidikan  

agama,  pengetahuan  norma  serta  tidak  membatasi  pergaulan remaja akan 

meningkatkan angka kenakalan remaja. Khususnya pada remaja perempuan 

membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya (Pratiwi, 2013). 
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Menurut Hidayat (dalam Tinceuli, 2007), di Indonesia diperkirakan ada 

satu juta wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah. Menurut data WHO 

diseluruh dunia diperkirakan 15 juta remaja setiap tahunnya hamil, 60% 

diantaranya hamil di luar nikah. Salah satu akibat dari kehamilan di luar nikah 

adalah ketidak tahuan atau minimnya tentang pengetahuan tentang perilaku 

seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan. Secara psikologis, perilaku seks 

sebelum nikah juga membawa pelakunya mengalami perubahan-perubahan. 

Menurut Regina, dkk (dalam Rusli, 2011) menyatakan bahwa kehamilan 

dan kelahiran akan membawa perubahan yang sangat besar bagi seorang wanita 

remaja, disamping perubagahan fisik juga terdapat perubahan pada kondisi 

psikisnya, oleh karena itu dalam menghadapi kehamilan dan kelahiran dibutuhkan 

persiapan fisik dan psikis. Setiap individu yang menjalani kehidupan, 

menginginkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan mendapatkan 

kepuasan perkawinan. Dibutuhkan kerjasama, komitmen, dan komunikasi antara 

pihak suami dan pihak istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Apabila 

tujuan perkawinan dapat dicapai, maka tentu meningkatkan kepuasan perkawinan 

yang baik (Koentjaraningrat, 1976). 

Menurut Notoatmodjo (2003), bahwa semakin tinggi pendidikan yang di 

tempuh seseorang, maka semakin baik pengetahuan dan lebih luas di banding 

dengan tingkat pendidikan rendah. Begitu pula dengan Azwar (2005), yang  

mengatakan bahwa pendidikan  juga  membuat  seseorang  terdorong  untuk  ingin 

tahu, mencari pengalaman sehingga informasi yang diterima akan jadi 

pengetahuan. Menurut Kartono (2007), bahwa kehamilan  diusia  dibawah 20  
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tahun  secara  biologis belum  optimal  dan  emosinya  cenderung  labil, 

mentalnyapun belum matang sehingga mengalami  keguncangan  yang  

mengakibatkan kurangnya  perhatian  terhadap  pemenuhan kebutuhan  zat–zat  

gizi  selama  kehamilannya (Roisa, dkk, 2014). 

Meningkatnya kasus persalinan yang terjadi pada remaja lebih dari 100 

remaja setiap tahunya, yang disebabkan karena kehamilan pranikah dan 

pernikahan dengan terpaksa. Maka remaja yang akan melahirkan memilih untuk 

melalui proses operasi Caesar, selain karena kurangnya kesiapan mental pada 

remaja, ekonomi, dan faktor dari keluarga yakni suami. Sangat sedikit remaja 

yang sudah menikah dini dan memiliki anak lebih dari satu. Kebanyakan remaja 

yang melahirkan Caesar itu karena rasa takut ketika melahirkan dengan cara 

normal dan tidak adanya pengetahuan keluarga bahwa remaja tersebut sedang 

hamil. Kecemasan itu muncul ketika ibu remaja setelah melahirkan dengan proses 

operasi Caesar. Dengan kriteria remaja tertentu dapat dilihat bahwa remaja 

tersebut baru melahirkan anak yang pertama, dan baru mendapatkan dukungan 

dari luar yaitu suami. 

Dukungan yang terpenting adalah peran suami, suami merupakan kepala 

keluarga sekaligus patner istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. 

Seorang laki-laki yang menjadi ayah baru dituntut dapat membantu istrinya yang 

baru saja melewati pengalaman persalinan. Karena salah satu peran suami dalam 

keluarga adalah menjaga kesehatan istri setelah melahirkan yaitu dengan cara 

memberikan cinta kasih kepada istrinya agar sang istri merasa diperhatikan, 

mengantarkan untuk kontrol, menganjurkan untuk makan makanan bergizi, 
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istirahat yang cukup, menjaga personal hygine (BKKBN, 2004) dan memberikan 

dukungan penghargaan, berupa pujian atau penilaian kepada ibu nifas, dukungan 

instrumental berupa membantu merawat bayi. 

Di  Jawa  Timur,  cakupan antenatal  care  pada  tahun  2008  di Surabaya  

tentang  pengaruh keikutsertaan  masyarakat  khususnya suami  dan  orang  tua  

dengan  praktik ibu  dalam  pelayanan  antenatal didapatkan  bahwa  variabel  

peran suami  mempunyai  kemungkinan (42,5%)  lebih  erat  dibandingkan 

dengan  peran  orang  tua  hanya (18,6%)  terhadap  praktik  ibu  dalam 

melakukan  antenatal  care  (Dinkes Jatim,  2009). Kurangnya dukungan suami 

ke ibu akan mengakibatkan tidak terbina ikatan tali kasih sayang antara ibu dan 

bayi atau tidak terbina ikatan yang melekat pada ibu dan bayi (Bobak, dkk. 2012). 

Di Indonesia, presentase kejadian section caesarea masih besar yaitu lebih 

dari 50%, terutama di rumah sakit-rumah sakit swasta. Tingginya angka kejadian 

sectio caesarea dari tahun ke tahun di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia 

membuat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama Pemerintah 

(Departemen Kesehatan dan Departemen Kesejahteraan Sosial) mengeluarkan 

Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medik (Dirjen Yanmedik) Departemen 

Kesehatan RI yang menyatakan bahwa angka sectio caesarea untuk rumah sakit 

pendidikan atau rujukan sebesar 20% dan rumah sakit swasta 15% (Departemen 

Kesehatan RI, 2003). 

Berdasarkan kriteria dari umur ibu dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun 

merupakan umur yang tidak reproduktif atau umur tersebut termasuk dalam resiko 

tinggi untuk melahirkan normal. Dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu SD, 
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SMP, SMA, PT, berpengaruh pada indikasi persalinan dengan Section Caesarea 

karena gangguan saat persalinan yang tidak maju, gawat janin, pre eclampsia, dan 

panggul sempit. Hampir 75% ibu juga menyatakan rasa khawatir selama proses 

persalinan dan bagaimana individu yang merawat mereka akan menerima perilaku 

mereka. Mereka akan mencari orang terbaik untuk memberi nasehat, arahan, dan 

perawatan (Bobak dkk, 2005). 

Perkembangan yang dialami remaja wanita tersebut menandakan bahwa 

secara fisik, remaja wanita yang hamil memang sudah siap untuk hamil dan 

melahirkan. Akan tetapi, secara psikologis remaja wanita tersebut tentu belum 

memiliki kesiapan untuk merawat dan mengurus bayi sendiri. Dimana usia remaja 

tersebut masih terlalu muda untuk dapat merawat bayi dan mengurus rumah 

tangga secara bersamaan. Ibu remaja pada masa ini tentu meiliki aktifitas berbeda 

dibandingkan sebelum menjadi ibu. Misalnya ibu remaja sibuk dengan anak yang 

masih kecil padahal sebelumnya ibu remaja tersebut masih bebas bermain dan 

bergaul remaja sebaya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ibu remaja tersebut 

mengalami tekanan secara emosional karena disibukkan dengan bayi kecil 

sehingga ibu remaja tersebut rawan mengalami depresi pasca melahirkan (Rusli, 

2011). 

Kelahiran bayi pertama merupakan peristiwa yang penting bagi seorang 

wanita, hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya seorang wanita dituntut 

menjalani kehidupan yang baerbeda dan lebih banyak membutuhkan tanggung 

jawab daripada sebelumnya. Tanggung jawab tersebut meliputi mengurus 

keluarga terutama anak dan juga mengurus rumah tangga yaitu suami. Tuntutan 
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itulah menjadikan wanita membutuhkan penyesuaian dalam menghadapi peran 

dan aktivitas baru sebagai seorang ibu (Rusli, 2011).   

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecemasan 

Peran Baru Sebagai Ibu Remaja Post Section Caesarea. Permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah ada hubungan antara dukungan 

suami dengan kecemasan peran baru sebagai ibu remaja Post Section Caesarea? 

Meninjau dari permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Antara Dukungan Suami Dengan Kecemasan Peran Baru 

Sebagai Ibu Remaja Post Section Ceasarea” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesaui dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui Hubungan Antara Dukungan Suami Dengan Kecemasan Peran 

Baru Sebagai Ibu Remaja Post Section Caesarea. 

2. Mengetahui peranan dukungan suami terhadap kecemasan peran baru sebagai 

ibu remaja  Post Section Caesarea. 

3. Mengetahui tingkat dukungan suami yang dimiliki oleh remaja Post Section 

Caesarea. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi : 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

psikologi selanjutnya, terutama dalam perkembangan psikologi klinis dan 

psikologi sosial, khususnya pemahaman informasi yang berhubungan 

Dukungan Suami Dengan Kecemasan Peran Baru Sebagai Ibu Remaja Post 

Section Caesarea.  

2. Praktis 

a. Remaja pasca persalinan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ibu 

remaja dengan kelahiran normal atau post saction caesarea yang dapat 

mempengarui ibu dan bayi di kemudian hari, sehingga adanya pencegahan 

jika terjadi kecemasan. 

b. Suami 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pengetahuan, 

pengalaman hidup dan pedoman dalam menjalani suatu keluarga dengan 

melihat faktor yang mempengaruhi kecemasan peran baru ibu remaja post 

saction caesarea. 

c. Orang tua/ mertua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman orang tua dalam membantu atau mendampingi anaknya yang 

mengalami kecemasan pada saat post saction caesarea. 
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d. Rumah sakit/ Bidan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pedoman 

bagi pihak rumah sakit atau bidan yang membantu dalam proses post 

saction caesarea agar dapat mempermudah persalinan remaja yang 

mengalami kecemasan. 

e. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan 

penelitian yang akan memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya 

psikologi social dan psikologi klinis. 


