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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugrah Tuhan kepada pasangan suami istri yang tidak ternilai 

hargaya. Hingga banyak pasangan suami istri yang begitu menyayangi anak-anak 

mereka dengan berusaha memenuhi segala kebutuhan dasar sang anak. Tetapi karena 

anak adalah anugrah Tuhan, yang tidak setiap makhluk pun mampu atau memiliki 

kuasa dalam menentukan kepada siapa anugrah tersebut diberikan, tidak pula pada 

diri mereka. Sehingga di dunia ini ditemukan beberapa pasangan suami istri yang 

telah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai buah hati. 

Diperolehnya keturunan sangat didambakan oleh tiap pasangan suami isteri 

karena akan menyambung generasi manusia. Seseorang yang meninggal tanpa 

meninggalkan anak maka namanya menjadi terputus (Suwaid, 2004). Anak juga 

merupakan tumpuan harapan orangtuanya, bahkan ada yang secara ekstrim 

menjadikan anak sebagai sarana untuk mewujudkan ambisinya. 

Kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga memiliki arti yang 

sangat penting bagi pasangan suami isteri. Anak merupakan tanda ikatan kasih 

sayang dan merupakan simbol keintiman, keharmonisan antara suami dan isteri 

sekaligus menjadi tumpuan harapan dimasa mendatang. Keberadaan anak dalam 

sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengekspresikan kasih sayang dan afeksi 

orang tua. Tanpa kehadiran anak sebuah keluarga menjadi tidak lengkap. 

Setiap pasangan suami-isteri yang telah menikah selalu menginginkan untuk 

memiliki anak atau keturunan. Anak dapat diperoleh melalui hubungan intim suami 
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dan isteri (anak kandung) atau dapat dilakukan dengan cara mengadopsi anak dari 

pasangan lain (anak angkat/anak piara). Namun yang sangat diharapkan oleh setiap 

pasangan adalah memiliki anak kandung. 

Suami isteri selalu berharap untuk mendapatkan keturunan di tahun-tahun 

awal perkawinan, meski kenyataan yang dihadapi tidak selalu sesuai dengan harapan. 

Ada pasangan yang di tahun pertama sudah dikaruniai anak, ada juga pasangan 

suami isteri yang belum dikaruniai anak bahkan sampai beberapa tahun usia 

perkawinan mereka. Serangkaian pengobatan dijalani seraya menunggu datangnya 

tanda-tanda kehamilan tanpa jaminan waktu yang pasti. 

Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah sekurangkurangnya 

satu tahun berhubungan seksual sedikitnya empat kali seminggu tanpa kontrasepsi 

(Heffner & Schust, 2008). 

Masalah kesuburan sangatlah melekat pada identitas yang dimiliki oleh 

seorang wanita sehingga masyarakat awam sering menyimpulkan persoalan 

inferilitas berdasarkan sudut pandang yang keliru. Pihak wanita atau isteri sering 

dicurigai sebagai penyebab tidak adanya keturunan. Istilah “mandul” dalam 

masyarakat kita sering ditujukan pada wanita yang tidak kunjung hamil dan memiliki 

anak secara biologis. Hal ini merupakan anggapan yang keliru. 

Sugiharto (2003: 21) menyatakan meskipun penyebab infertilitas pada pria 

lebih kecil dibanding wanita, anggapan masyarakat yang menuduh pihak wanita 

sebagai penyebab belum hadirnya anak dalam sebuah rumah tangga merupakan 

anggapan yang keliru, sebab kemungkinan ketidak suburan bisa berasal dari suami, 

isteri atau suami isteri secara bersamaan. 
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Berangkat dari setereotip yang ada di masyarakat Indonesia tersebut, 

umumnya wanita akan lebih menjadi sasaran cecaran pertanyaan dan menjadi fokus 

utama pembicaraan seputar keturunan atau belum hadirnya sang buah hati dalam 

perkawinan. Keadaan ini akan membuat pihak wanita mengalami tekanan yang 

berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikisnya. Infertilitas adalah suatu keadaan 

yang menekan, terutama pada pihak wanita yang seringkali menyebabkan depresi, 

cemas dan lelah berkepanjangan. Apalagi pemeriksaan, pengobatan dan penanganan 

yang terus menerus telah membuat wanita tersebut kehilangan kepercayaan diri dan 

perasaan serba tidak enak. Apabila hal ini berkelanjutan tanpa mendapat perhatian 

yang serius dari lingkungan sekitarnya, maka keadaan ini berpotensi untuk 

menimbulkan gangguan depresi pada pihak yang bersangkutan (Kasdu, 2003: 71). 

Secara psikologis, kondisi infertilitas pada wanita dapat mengganggu 

kesehatan mental yang bermula dari perasaan tertekan secara internal dan eksternal. 

Tekanan internal berasal dari diri sendiri yang memiliki keinginan kuat untuk 

memiliki anak, perasaan tidak mampu untuk memberikan keturunan yang diharapkan 

dalam sebuah keluarga. Tekanan eksternal berasal dari orang lain di sekitarnya, 

misalnya keinginan suami untuk segera memiliki anak dan orang tua, mertua yang 

selalu mempertanyakan perilahal kehadiran seorang cucu. Dan bahkan tekanan 

ekternal lain yang datang lebih luas, misalnya tetangga, saudara, rekan kerja dan 

orang-orang sekitar yang lain. Hal ini merupakan stressor atau tekanan batin bagi 

wanita infertil tersebut yang kemudian berdampak pada pola pikirnya. 

Wanita yang belum memiliki anak sering kali memiliki perasaan paradoksal 

dan campur aduk dalam hatinya, super sensitivitas yang narsistis, kesombongan diri, 
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cinta diri (self love) melebih-lebihkan nilai diri sendiri (self over estimation) yang 

semuanya bersamaan dengan perasaan inferior dan degradasi diri. Setiap kegagalan 

dan kekecewaannya selalu diproyeksikan kepada orang lain dengan jalan 

menyalahkan orang lain. Kondisi semacam ini akan membuat suasana hati yang 

depresif menjadi semakin kuat (Kartono, 1992: 136). 

Apa yang disampaikan oleh Kartono di atas juga dirasakan oleh seorang istri 

dengan nama samaran Melati. Melati telah menikah selama delapan tahun, dan dari 

pernikahannya Melati sampai saat ini belum dikaruniani buah hati. Melati merasa 

bahwa dirinya belum lengkap sebagai wanita, karena belum mampu memberikan 

keturunan kepada sang suami. 

Melati mengaku kepada peneliti bahwa sang suami tidak terlalu 

memersalahkan kondisi mereka saat ini (yang belum memiliki keturunan) tetapi jauh 

dalam lubuk hatinya, Melati mengaku merasakan kekecewaan yang tidak dapat 

diutarkan oleh sang suami. Beberapa tindakan telah dilakukan oleh Melati tanpa 

sepengetahuan suami agar memeroleh keturunan, mulai dari terapi kesehatan modern 

hingga tradisional. Tetapi hingga saat ini Melati belum juga dikaruniai keturunan. 

Berbagai anggapan dari orang sekitar mulai dirasakan oleh kedua pasangan 

ini, tetapi yang paling intens mendapatkan sorotan adalah Melati. Melati dianggap 

sebagai perempuan mandul yang tidak mampu memberikan keturunan kepada sang 

suami yang saat ini telah menginjak “kepala empat”. 

Dengan keadaan tersebut Melati merasa bahwa fitrah dirinya sebagai wanita 

tidak terpenuhi karena belum juga mengandung, dan secara tidak sadar Melati juga 
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membandingkan dirinya dengan orang lain yang telah memiliki buah hati. Kondisi 

tersebut membuat Melati memiliki penerimaan diri yang rendah.  

Untuk membantu Melati memiliki penerimaan diri, maka peneliti 

memberikan pelayanan konseling individual. Konseling individual dalam penelitian 

ini menggunakan konseling Realita. 

Palmer (2011: 525) menjelaskan konseling realitas adalah sebuah metode 

pendekatan konseling dan psikoterapi baik secara kognitif maupun perilaku yang 

difokuskan dan bersifat intraktif, dan juga merupakan salah satu yang telah 

diterapkan dengan sukses dalam berbagai ruang lingkup. Konseling realitas berfokus 

pada masalah kehidupan saat ini yang dirasakan oleh klien (realitas terbaru klien) 

dan menggunakan pengajuan pertanyaan oleh konselor realitas. 

Putri (2018) dalam jurnalnya menyebutkan: 

Pada pelaksanaanya konseling realitas ini berupaya untuk memasukan 
unsurunsur budaya dalam teknik pelaksanaannya. Yakni memasukan unsur 
budaya jawa di dalam setiap tahapan teknik pelaksanaan konseling realita. 
Penggunaan budaya jawa dalam hal ini yaitu Sapa gawe bakal nganggo (yang 
membuat, dia akan menanggungnya) dan Nrimo ing Pandum (Sikap 
menerima). Budaya jawa ini digunakan meningkatkan penerimaan diri adalah 
bagaimana budaya jawa itu dapat meningkatkan penerimaan dirinya atas 
kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. 
 

Selanjutnya Winarni (2017) dalam jurnalnya menjelaskan: 
 

Berdasarkan hasil uji hipotesis wilcoxon pada pretest dan posttest 
menunjukkan taraf signifikasi p = 0,005 < 0,05 hal ini menujukkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan penelitian adalah konseling realitas 
efektif untuk meningkatkan penerimaan diri siswa kelas IX SMP N 1 Tempel. 

 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan judul penelitian ini 

adalah “Penerapan Konseling Realita dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Wanita 

Infertilitas”. 
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1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah usaha peneliti dalam meningkatkan 

penerimaan diri pada konseli dengan nama samaran Melati yang telah delapan tahun 

menikah dan sampai saat ini belum dikaruniani buah hati. Dalam kesehariannya 

Melati tidak menunjukan perilaku yang “aneh”, tetapi dalam batin Melati merasa 

tidak berharga sebagai wanita karena tidak mampu memberikan keturunan kepada 

sang suami. 

Anggapan sebagai perempuan mandul selalu melekat pada Melati oleh 

orang-orang terdekatnya. Tidak sedikti pula Melati membandingkan dirinya dengan 

saudara, teman, dan tetangga yang telah memiliki buah hati. Kondisi yang seperti 

tersebut membuat melati belum mampu menerima dirinya yang belum memiliki 

keturunan. 

Tahapan dalam membantu Melati melalui konseling realita diawali dengan 

Be Friend. Pada tahap ini peneliti bersikap dengan jujur, hangat, dan menaruh 

perhatian pada hubungan terapeutik yang sedang dibangun bersama Melati. Tahap 

kedua adalah fokus pada perilaku sekarang. Pada tahap ini peneliti berusaha 

mengeksplorasi perasaan yang saat ini sedang dialami oleh konseli. 

Tahap ketiga adalah mengeksplorasi total behavior konseli (doing). Peneliti 

mengeksplorasi perilaku atau tindakan yang saat ini tengah dilakukan konseli terkait 

kondisinya yang belum memiliki keturunan. Tahap keempat adalah melakukan 

evaluasi terhadap perilaku konseli. Peneliti menanyakan penerimaan diri konseli 
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selama ini dibangun berdasarkan keyakinannya sendiri ataukan berdasarkan asumsi 

orang lain. 

Tahap kelima adalah merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. 

Penyesalan dan rasa bersalah yang dialami oleh konseli berusaha dihilangkan oleh 

peneliti. Sehingga diharapkan konseli dapat mengambil tindakan yang lebih 

bertanggung jawab, daripada sekedar menyesali kondisinya. 

Tahap keenam atau terakhir adalah membuat komitmen (planning). Peneliti 

membantu konseli mengapilasikan apa yang telah direncanakan bersama konseli 

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus, dengan alamat 

konseli di Desa Piji, Kec. Dawe. 

1.3 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya penerimaan diri konseli 

sebagai wanita infertilitas? 

2. Bagaimana penerapan konseling Realita dalam mengatasi rendahnya penerimaan 

diri konseli? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan diri konseli 

sebagai wanita infertilitas. 
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2. Mendeskripsikan penerapan konseling Realita dalam mengatasi rendahnya 

penerimaan diri konseli. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam 

bentuk teoritis dan praktis. Adapun uraian setiap manfaat tersebut diuraikan di bawah 

ini. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan kepada pengembangan 

penelitian layanan bimbingan dan konseling, terutama dalam layanan konseling 

individual melalui konseling Realita untuk meningkatkan penerimaan diri pada 

wanita infertilitas. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Konseli  

Konseli diharapkan mampu menerima kondisinya yang belum diberikan 

keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak pantang menyerah dalam 

mewujudkan keluarga yang bahagia. 

2. Suami 

Suami mampu memberikan dukungan moril, dan spirituil dalam 

meningkatkan penerimaan diri istri. Kemudian bersama sang istri berusaha dalam 

mewujudkan keluarga yang bahagia dengan ataupun tanpa keturunan. 
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3. Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan berkesempatan 

mengaplikasikan teori konseling Realita yang telah diterima selama perkuliahan dan 

diterapkan di seting bimbingan dan konseling luar sekolah. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah usaha peneliti mengatasi 

rendahnya penerimaan diri pada wanita infertilitas melalui konseling Realita, yang 

dilakukan pada seorang perempuan bernama samaran Melati pada tahun 2019/2020. 


