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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

  Fenomena melahirkan diusia remaja dewasa ini marak terjadi 

zaman sekarang atau yang disebut juga zaman millennial. Dizaman 

ini para kaum millennial atau kaum remaja sering kali membuat 

sesuatu hal yang menarik untuk dilakukan, perilaku tersebut bisa 

dilakukan secara positif dan negatif. Tanpa disadari, para remaja 

cenderung untuk melakukan perilaku yang negatif salah satu adalah 

perilaku seksual diluar pernikahan. Alhasil banyak sekali remaja 

yang mengandung hingga melahirkan tanpa ada kematangan dari 

segi apapun.  

  Melahirkan pada usia remaja memiliki resiko kesehatan dan 

psikologis, organ reproduksi remaja belum siap untuk hamil dan 

melahirka. Selain itu, umumnya remaja belum siap menjadi seorang 

ibu, terkhusus untuk tugas-tugas yang tidak dapat diwakilkan seperti 

menyusui. Tidak ada persiapan cukup untuk menjadi ibu membuat 

para remaja tidak memiliki pengetahuan memadai guna merawat dan 

mendidik anak kelak. Secara ekonomi, ibu remaja masih bergantung 

pada orang tua dan juga sulit bergaul dengan ibu-ibu yang sudah 

dewasa.  
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  Dalam Kompas.com tahun 2013, jumlah remaja usia 15 

sampai 19 tahun yang melahirkan melonjak 37%. Menurut Deputi 

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

mengatakan jumlah remaja putri yang melahirkan pada tahun 2007 

35 per 1000 remaja putri. Pada tahun 2012, jumlahnya meningkat 

menjadi 48 per 1000 remaja putri. 

  Tidak hanya membuat upaya pengendalian penduduk makin 

sulit, hal ini juga membuat remaja putri kehilangan kesempatan 

untuk tumbuh kembang dengan baik. Dalam hal ini, remaja putrilah 

yang paling banyak dirugikan mulai dari segi kesehatan, segi mental 

dan fisik maupun dari segi yang lain, remaja putri akan banyak 

menemui permasalahan. Jika dipaksakan tentu remaja putri tersebut 

akan bermasalah didalam siklus hidup yang dijalankan. Salah satu 

masalah yang mungkin akan dihadapi oleh ibu remaja saat 

melahirkan dan mempunyai bayi tersebut adalah ibu tidak bisa 

menerima diri serta keadaan yang sudah terjadi. Jika itu terjadi, 

maka semua yang dirasakan akan dirasa berat untuk dijalankan 

bahkan hingga muncul ganggun psikologis seperti rasa cemas, kwatir 

sampai pada frustrasi. 

  Bagi remaja hal tersebut tentu belum terbayang, remaja 

mempunyai sifat yang labil yaitu sifat yang berubah-ubah pada 
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setiap waktu, pada tahap perkembangan remaja ini disebut tahap 

pencarian jati diri atau tahap pencarian identitas. Oleh karena itu, 

remaja sering kali melakukan perilaku-perilaku yang negatif yang 

mengakibatkan kerugian pada diri sendiri tanpa berpikir panjang. 

  Asumsi tersebut dikuatkan oleh teori dari Hurlock (1978) 

pada remaja awal (13 tahun – 17 tahun), terjadi perubahan fisik yang 

sangat cepat dan mencapai puncak. Terjadi juga ketidakseimbangan 

emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal, mencari identitas 

diri dan hubungan sosial yang berubah. 

  Idealnya ibu remaja yang sudah melahirkan akan mempunyai 

ciri-ciri seperti menerima diri sendiri, menerima kondisi dan keadaan 

baru, mampu merawat diri sendiri, suami hingga anak, bangga 

mempunyai keluarga kecil, dan mampu bekerja dengan baik, 

bertanggung jawab akan kodrat sebagai seorang ibu serta dapat 

mengembangkan diri diluar tanggung jawab sebagai ibu. 

  Menurut Sheerer (dalam Marni & Yuniawati 2015) ciri-ciri 

orang yang menerima diri adalah mempunyai kemampuan dan 

keyakinan akan diri sendiri, percaya diri, menganggap diri sendiri 

sederajad dengan orang lain, berpikiran positif, tidak berpikir bahwa 

orang lain mengucilkan, mempertanggung jawabkan setiap 

perbuatan, menerima pujian serta celaan dan tidak mengingkari 

kenyataan yang ada. 
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  Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

28 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018, kenyataan yang ada di 

lapangan adalah ibu tidak bisa menerima dirinya dengan baik seperti 

melepas tanggung jawab sebagai seorang ibu yaitu mengeluh jika 

menyusui, mengeluh tentang keadaan yang dihadapinya, kehilangan 

motivasi, menangis tanpa sebab, menjauhi diri dari lingkungan, rasa 

kurang percaya diri, bahkan rasa ingin pergi meninggalkan anak.  

  Dampak yang ditimbulkan akibat ibu remaja yang tidak dapat 

menerima diri adalah pekerjaan rumah menjadi berantakan, tidak 

mengurusi suami sehingga suami memilih tidak tinggal bersama ibu 

remaja tersebut, ibu terlihat letih, lesu, tidak bersemangat, mudah 

tersinggung, tidak dapat bersimpati dengan keadaan, enggan 

berinteraksi dengan orang lain, pesimistis, bahkan menyebabkan asi 

tidak keluar dengan sempurna. 

  Menurut Idayanti (dalam Young, J. 2016) akibat individu 

yang tidak menerima diri diantaranya adalah tidak percaya diri, sulit 

mencintai, dan tidak bisa percaya dengan kenyataan. Dampak dari 

akibat tidak bisa menerima diri menurut Dea (dalam tatajiwa.com, 

2017) yaitu hidup terasa hampa, tidak merasa nyaman ketika 

bersama orang terdekat, selalu bicara buruk tentang orang lain, selalu 

mencari pengakuan dari orang lain, tidak pernah mengungkap emosi 

dengan jujur dan selalu mengabaikan isi hati. 
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  Teori lain dampak penerimaan diri menurut Hurlock (dalam, 

Permatasari & Gamayanti, 2016) membagi dampak penerimaan diri 

menjadi 2 yaitu : 

1. Dalam penyesuaian diri 

  Mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, memiliki 

keyakinan diri (self confidence). Selain itu juga lebih dapat 

menerima kritikan, dibanding orang yang kurang dapat menerima 

diri. Dengan demikian orang yang menerima diri dapat mengevaluasi 

diri sendiri secara realistis sehingga dapat menggunakan semua 

potensi secara efektif, karena memiliki anggapan yang realistis 

terhadap diri sendiri maka seseorang tersebut akan bersikap jujur dan 

tidak berpura-pura. 

2. Dalam penyesuaian sosial 

  Penerimaan diri disertai dengan penerimaan terhadap orang 

lain. Orang yang memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk 

memberikan perhatian pada orang lain seperti menunjukan empati.  

Menaruh minat terhadap sesuatu yang menarik atau kepada orang 

lain seperti menunjukan rasa empati dan simpati kepada orang lain. 

  Ketika ibu remaja tidak mampu mengendalikan keadaan 

dirinya saat mengahadapi kondisi yang baru dalam hal ini adalah 

dirinya menjadi seorang ibu remaja yang sudah melahirkan dan 

mempunyai anak maka ibu tersebut harus menerima diri jika tidak 
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maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar bahkan jika 

menilik pada gangguan psikologi yang dialami kemungkinan ibu 

remaja tersebut tega membuang bayi hingga bayi meregang nyawa di 

tangan ibu kandung.  

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) 

Neta S. Panen kasus pembuangan bayi dan penelantaran anak jika 

diruntut dari pada tahun 2017 dalam Tribunnews.com yaitu : 

Gambar 1. 

    Diagram Kasus Pembuangan Bayi oleh Ibu Kandung  

         Menurut Data IPW 

 
     Kejadian (kasus) 
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Dapat disimpulkan bahwa masih tingginya kasus pembuangan 

dan penelantaran bayi pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari 

2017 dan Desember 2017 sementara paling rendah adalah pada bulan 

April 2017. 
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Contoh kasus di Jawa Tengah yang terambil dari media 

Tribunjateng terjadi di kota Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 

2018 telah ditemukan mayat bayi di tempat sampah menurut pihak 

kepolisian pelaku pembuangan bayi tersebut adalah ibu kandung 

yang masih berusia remaja, ibu tersebut tega membuang bayi sebab 

sang suami pergi meninggalkan dan tidak mempunyai uang untuk 

merawat dan menafkahi kebutuhan bayi tersebut sehingga ibu tega 

membuang bayi. 

Kasus yang sama terjadi di Jepara yang terambil dari 

Detik.com pada tanggal 17 Mei 2018 di Jepara terjadi kegaduhan 

yang disebabkan penemuan mayat bayi di tempat menampungan 

sampah (bak sampah) dengan kondisi meninggal dunia, pelaku 

menurut kepolisian adalah seorang siswi yang bersekolah di sebuah 

SMK terfavorit di Jepara, alasan pelaku membuang bayi tersebut 

karena lelaki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab dan 

pihak keluarga merasa malu serta takut jika siswi tersebut 

dikeluarkan dari sekolah. 

Salah satu alasan mengapa ibu remaja membuang bayi dari 

contoh kasus diatas karena tidak ada dukungan dari pihak laki-laki 

dan merasa malu pada lingkunga seperti tidak diakui keberadaan 

sang ibu dan bayi tersebut kemudian ibu merasa tidak menerima 

keadaan atas ketiadaaan dukungan sosial dari orang-orang sekitar 



 
23 

 
 

 
 

seperti pihak keluarga merasa malu, takut dicela dan diberi sanksi 

sosial yang lain oleh masyarakat hingga tidak ada yang menafkahi 

atas diri ibu dan bayi ibu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Asumsi tersebut dikuatkan oleh teori faktor-faktor 

mempengaruhi penerimaan diri dari Stanlye (dalam Aziz&Fatma, 

2013) kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan sosial seperti seseorang dengan aktualisasi diri ditengah 

masyarakat serta dikenal oleh masyarakat, orang yang mempunyai 

aktualisasi diri yang baik cenderung ingin mendapat pengakuan di 

masyarakat. Yang terakhir kebutuhan psikis seperti jika seseorang 

mempunyai masalah maka akan cenderung untuk mencari dukungan 

sosial dari orang-orang sekitar. 

Berbeda dengan pendapat dari Stanlye, dalam jurnal Sari dan 

Nuryoto tahun 2002 mengungkapkan bahwa faktor penerimaan diri 

yaitu pendidikan dan dukungan sosial. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula standart hidup 

orang tersebut. Penerimaan diri semakin baik apabila ada dukungan 

dari lingkungan sekitar, jika seseorang mendapatkan dukungan sosial 

dan perlakuan baik dari lingkungan maka akan menimbulkan 

perasaan saling memiliki, kepercayaan serta rasa aman di dalam diri. 

Hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri 

adalah jika seorang ibu mendapatkan dukungan sosial seperti 
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memperoleh perlakuan baik serta menyenangkan dari lingkungan 

sekitar seperti suami, keluarga dan masyarakat maka akan 

menimbulkan perasaan-perasaan yang positif seperti percaya diri, 

rasa saling memiliki, rasa aman, nyaman didalam diri. Jika ibu 

memiliki kriteria tersebut maka seorang ibu remaja akan lebih 

mudah menerima diri sendiri dan anak dalam kondisi baik serta 

merasa senang hati untuk merawat anak. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ridha, M, 1 Desember 

2012 , tentang hubungan antara body image dengan penerimaan diri 

dengan subjek mahasiswa Yogyakarta dengan variabel bebas adalah 

body image. Subjek penelitian adalah mahasiswa Aceh yang berada 

di asrama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan anatara body image dan 

penerimaan diri. Hubungan tersebut ditunjukan oleh koefisien 

korelasi (r) = 0,318, (p) = 0,013. Sumbangan efektif body image 

dengan penerimaan adalah sebesar 10,11%.   

Selanjutnya pada penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Najoan, K.V (2016) tentang hubungan dukungan sosial dengan 

penerimaan diri pasien pasca strok. Penderita strok di Kecamatan 

Sonder, Kabupaten Minahasa yang berjumlah 98 orang. Variabel 

sebab adalah dukungan sosial dan variabel akibat adalah penerimaan 

diri. Hasil penelitian berdasarkan uji statistic Chi-Square test 
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disajikan dalam tabel 2x2 diperoleh nilai p = 0,0001 yakni lebih 

kecil dibandingkan r (0,05) Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan 

penelitian adalah terdapat hubungan dukungan sosial dengan 

penerimaan diri pasien pasca strok di puskesmas kecamatan Sonder.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Utami, N.S.N (2013) 

dengan judul hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

penerimaan diri seseorang yang mengalami asma. Pada penelitian ini 

variabel bebas adalah dukungan sosial. Subjek penelitian adalah 

pasien asma. Hasil penelitian menunjukan nilai r=0,687 dengan 

p<0,000. Berdasarkan hasil yang didapatkan maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara dukungan 

sosial keluarga dengan penerimaan diri seseorang yang mengalami 

asma.  

Dari penelitiaan-penelitian tersebut, kesimpulan peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ridha berjudul hubungan 

Body image dengan penerimaan diri, penelitian selanjutnya yang 

oleh Najoan yaitu hubungan dukungan sosial dengan penerimaan diri 

paasien pasca strok dan kemudian penelitian dari Utami yang 

berjudul hubungan dukungan sosial dan penerimaan diri seseorang 

yang mengalami asma. Dari uraian diatas sejauh ini peneliti belum 

menemukan penelitian tentang dukungan sosial dan penerimaan diri 

ibu remaja yang melahirkan. 
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Pertanyaan penelitian adalah apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial dengan penerimaan diri pada ibu remaja yang 

melahirkan? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan 

penerimaan diri pada ibu remaja yang melahirkan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat 

menjadi acuan kajian teori tentang penerimaan diri 

dibidang psikologi secara umum dan bidang psikologi 

sosial serta psikologi kepribadian secara khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk mengendalikan penerimaan diri pada ibu remaja 

yang melahirkan terutama pada kaitan dengan dukungan 

sosial 

 

 


