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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan kegiatan yang sakral. Perkawinan adalah bersatunya 

dua pribadi dalam suatu ikatan formal melalui catatan sipil dan juga diabadikan 

dihadapan Allah SWT sesuai dengan agama yang disetujui kedua belah pihak. 

Problematika kehidupan keluarga kian lama kian kompleks seiring perubahan zaman 

dan paradigma berpikiran maupun komunitas tertentu terhadap hakikat atau esensi 

sebuah perkawinan. Simpul-simpul permasalahan rumah tangga yang tidak dapat 

diuraikan secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius 

yaitu perceraian yang dapat melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya 

peran baru dalam rumah tangga yang disebut single parent. 

Kasus perceraian tampak terus meningkat. Banyaknya tayangan infotainment 

di televisi yang menyiarkan parade artis dan public figure yang mengakhiri 

perkawinan mereka melalui meja pengadilan, seakan mengesahkan bahwa perceraian 

merupakan suatu hal yang bersifat umum. Sepertinya kesakralan dan makna 

perkawinan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari 

pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi 

mempertimbangkan bahwa ada yang bakal sangat menderita dengan keputusan 

tersebut, yaitu anak-anak. 

Anggapan mengenai perceraian sama dengan suatu kegagalan yang biasa 

karena semata–mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis, padahal 

pada semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan 

tinggal bersama dimana masing–masing memiliki keinginan, kebutuhan serta latar 

belakang sosial yang berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini biasanya 

memunculkan ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota 

keluarga. 

Single parent (orang tua tunggal) merupakan fenomena yang terjadi di 

beberapa kota besar, yang menghasilkan pandangan baru dalam struktur keluarga. 

Meluasnya fenomena menjadi orang tua tunggal, maka semakin banyak pula 

deskripsi definisi dari single parent tersebut. Orang tua selalu menginginkan yang 
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terbaik untuk anaknya. Kebutuhan anak sendiri sudah mendominasi kebutuhan 

secara keseluruhan, dan orang tua selalu memberikan yang terbaik mulai kebutuhan 

sandang, pangan, pendidikan, hingga kesenangan anak tersebut. Permasalahan yang 

sering muncul sebagai orang tua tunggal sering terjadi pada wanita. Setelah menikah 

banyak wanita yang dilarang bekerja oleh suaminya untuk mengurus keluarga. 

Namun, fenomena perceraian marak terjadi bukan hanya dikalangan artis atau 

public figure saja. Di dalam keluarga sederhana, bahkan di dalam lingkungan 

pendidik, lingkungan yang tampak religius, perceraian juga banyak terjadi. Anak-

anak yang orang tuanya bercerai atau meninggal dunia sering kali mengalami 

problem perilaku diri dan prilaku sosial. Misalnya, gampang tersinggung dan marah-

marah, murung ataupun lebih memilih bermain sendiri (soliter). 

Perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh 

bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan untuk 

memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya seorang anak 

(Johnston, 1996; Hurlock, 1992). Dalam kasus perceraian, tidak hanya orang tua 

yang menanggung kepedihan, tapi yang lebih merasakan beratnya perceraian adalah 

anak. Anak bukannya tidak tahu tapi ia tidak mampu menjelaskan, mengapa ia tidak 

ingin ada orang tahu bahwa ia sedang pedih hatinya, dia juga tidak ingin mengatakan 

apapun yang dapat memperburuk keadaan di rumah. Sebenarnya anak dapat melihat 

ketegangan yang dialami orang tuanya. Tetapi dia khawatir jika dia mengungkapkan 

emosinya, akan menambah kepedihan setiap orang. Inilah alasan mengapa sebagian 

besar anak tidak pernah bicara dengan orang tuanya tentang perasaannya mengenai 

perceraian. Perasaan tersembunyi ini akan meningkatkan kecemasan dan 

memperlemah kemampuan anak untuk berprestasi di sekolah. Selain itu, perasaan 

yang tertekan bisa menjadi bibit bagi permasalahan yang lebih besar dalam 

kehidupannya nanti. Secara psikologis, anak terikat pada kedua orang tuanya, jika 

orang tuanya bercerai, seperti separuh kepribadiannya dirobek, hal ini akan 

berpengaruh terhadap rasa harga diri yang buruk, timbul rasa tidak aman dan 

kemurungan yang luar biasa dan dalam kondisi demikian maka sekolah bagi anak 

bukan merupakan sesuatu yang penting (Severe 2000, dalam Belajar 2011). 

Dalam pasal 38 UU No. 1 th 1974 pasal 113 KHI hubungan dalam sebuah 

perkawinan dapat terputus diakibatkan karena 2 (dua) hal yaitu cerai hidup dan cerai 
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mati. Cerai hidup merupakan suatu kasus perceraian yang terjadi akibat adanya 

perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga dan melalui proses talak serta 

berdasarkan atas keputusan pengadilan. Sedangkan cerai mati diartikan sebagai suatu 

perceraian atau terpisahnya pasangan antara suami dengan istri akibat kematian dari 

salah satu pihak. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan kasus cerai hidup 

karena kasus cerai mati didasarkan atas beberapa permasalahan sehingga dampak 

psikologis pada masing-masing korban perceraian berbeda-beda. 

Menurut Hurlock (1989), rumah tangga yang pecah karena perceraian dapat 

lebih merusak anak dan hubungan keluarga dibandingkan rumah tangga yang 

terpecah karena kematian. Terdapat dua alasan untuk hal tersebut. Pertama, periode 

penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada penyesuaian 

yang menyertai kematian orang tua. Hozman dan Froiland mengemukakan bahwa 

kebanyakan anak melalui lima tahap dalam penyesuaian ini, yaitu penolakan 

terhadap perceraian, kemarahan yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam 

situasi tersebut, tawar menawar dalam usaha mempersatukan orang tua, depresi, dan 

menerima perceraian orang tua. Kedua, perpisahan yang disebabkan perceraian ini 

bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang serius sebab merekan cenderung membuat 

anak berbeda dihadapan teman-temannya. Jika anak ditanya dimana orang tuanya 

atau mengapa mereka mempunyai orang tua baru sebagai pengganti orang tua yang 

tidak ada, mereka menjadi serba salah dan merasa malu. 

Keluarga yang lengkap dan utuh merupakan idaman setiap orang, akan tetapi 

ada kalanya takdir berkata lain sehingga menempatkan seseorang berperan sebagai 

orang tua tunggal. Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja 

tidak mudah. Baik pria maupun wanita, tentu sangat berat mengalami ditinggal oleh 

pasangannya. Dibutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan si buah hati, 

termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sering kali orang tua tunggal 

mempunyai tuntutan harus bekerja ekstra keras untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya. Di sisi lain, orang tua tunggal seharusnya tetap menyediakan 

waktu bersama dengan anak-anaknya. 

Menurut Duncan (Republika,2008), keluarga dengan orang tua tunggal selalu 

terfokus pada kelemahan dan masalah yang dihadapi. Dia berpendapat, sebuah 

keluarga dengan orang tua tunggal sebenarnya bisa menjadi sebuah keluarga yang 
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efektif, layaknya keluarga dengan orang tua utuh. Asalkan, mereka tak larut dalam 

kelemahan dan masalah yang dihadapinya. “Melainkan, harus secara sadar 

membangun kembali kekuatan yang dimilikinya,” katanya. Penulis buku Single 

Parenting, Stephen Atlas menuturkan, jika keluarga dengan orang tua tunggal 

memiliki kemauan untuk bekerja membangun kekuatan yang dimilikinya, itu bisa 

membantu mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar orangtua dan anak dapat bertemu 

ialah mengadakan pertemuan keluarga. Dalam pertemuan tersebut, semua anggota 

keluarga diberi kesempatan untuk membicarakan kegiatannya di kantor atau sekolah. 

Selain itu, didalam pertemuan tersebut dapat dibicarakan juga mengenai kegiatan 

wajib masing-masing anggota keluarga yang dilakukan di rumah. 

“Selain itu, dapat juga diusahakan waktu untuk lebih banyak berkumpul 

bersama. Misalnya, makan malam bersama, orang tua dapat meminta anak 

membantu memasak. Atau, jadwalkan orang tua untuk bermain games atau 

menonton film bersama pada malam hari atau akhir pekan,” ujar Colleen.  

Perpisahan dengan anggota keluarga baik melalui perceraian ataupun 

kematian adalah hal yang sulit, bagi orang dewasa dan anak. Terutama bagi anak, 

kehilangan orang tua dapat mengakibatkan gangguan dalam perkembangannya. 

Setiap perubahan yang terjadi dalam suatu keluarga baik pernikahan, kelahiran anak 

baru, kematian maupun perceraian akan selalu memberikan pengaruh bagi orang-

orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya kasus perceraian, hal ini juga akan 

memberikan dampak bagi tumbuh kembang putra/putri dalam keluarga tersebut 

terutama bagi anak tertua dimana anak tersebut sudah mulai bisa memahami situasi 

yang terjadi dalam keluarganya. 

Perceraian pasangan suami-istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-

pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Peristiwa ini 

menimbulkan anak–anak tidak merasa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang 

dari orang tuanya. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk 

memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Perceraian adalah penyebab stres kedua 

paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup. Seringkali perceraian diartikan 

sebagai kegagalan yang dialami suatu keluarga. 

Pada umumnya anak-anak yang mengalami perpisahan dengan orang tuanya 
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akan mengalami masalah kecemasan, murung, pemarah, kurang percaya diri, 

masalah perilaku seperti mengompol kembali, agresivitas dan juga penurunan pada 

prestasi belajarnya. Apalagi anak laki-laki, biasanya ia membutuhkan figur seorang 

ayah untuk membantunya agar lebih siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. 

Pakar ahli jiwa asal Amerika Serikat, Dr Stephen Duncan dalam tulisannya 

berjudul The Unique Strengths of Single-Parent Families mengungkapkan, pangkal 

masalah yang sering dihadapi keluarga dengan orang tua tunggal adalah anak. Anak 

merasa kehilangan orang yang berarti dalam hidupnya. “Hasil riset menunjukkan, 

anak di keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal, rata-rata cenderung kurang 

mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dibandingkan anak yang berasal dari 

keluarga yang orang tuanya utuh,” terangnya. 

Dampak psikologis pasca terjadinya kasus perceraian dapat dibedakan 

berdasarkan usia perceraian yang terjadi. Mayoritas keluarga yang baru mengalami 

perpisahan akibat perceraian cenderung lebih menampakan perubahan kondisi 

psikologis mereka dibandingkan dengan keluarga yang telah lama bercerai. Dengan 

demikian peneliti termotivasi untuk meneliti bagaimana kondisi psikologis keluarga 

yang mengalami perceraian berdasarkan dari usia perceraian mereka. 

DeGenova (dalam Kertamuda 2008) mengungkap bahwa terdapat banyak 

dampak perceraian bagi anak di antaranya adalah hak asuh anak, dukungan pada 

anak, hak anak, serta reaksi anak. Dampak perceraian dapat terjadi ketikan mereka 

dewasa dan mulai membina hubungan dengan lawan jenis, pada saat itu mereka 

menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dikarenakan pengalaman masa 

kecil mereka seperti agresivitas, sangat emosional, atau cenderung menutup diri 

terhadap lawan jenisnya. Glen dan Krimer (1987 dalam Kertamuda 2008) 

mengemukakan beberapa argumen tentang dampak perceraian, yaitu membentuk 

peran dalam pernikahan menjadi buruk yang diikuti oleh tipikal anak yang buruk 

juga seperti kurang mempunyai control sosial. Hal ini mencakup kurangnya 

dukungan keluarga terhadap perceraian, pendidikan yang rendah, atau keinginan 

besar untuk bercerai karena mereka lebih suka mengakhiri konflik. Perceraian 

cenderung terjadi pada pernikahan di usia muda. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Agama kabupaten Gresik, 

penulis mendapatkan 3054 kasus perceraian pada 2 tahun terakhir (2010-2011). 



6 
 

 

Kasus perceraian terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa sebab diantaranya 

adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, perekonomian 

keluarga, tidak ada tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, penganiayaan, 

dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya 

keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah 

dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai dampak perceraian 

terhadap kondisi psikologis keluarga single parent pasca perceraian.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana kondisi psikologis anak pasca perceraian orang tuanya ditinjau dari 

aspek kognitif, afektif, dan konasi? 

2. Bagaimana kondisi psikologis orang tua single parent pasca perceraian ditinjau 

dari aspek kognitif, afektif, dan konasi? 

3. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anak pasca perceraian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, adapun tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis anak pasca perceraian orang 

tuanya ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan konasi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis orang tua single parent pasca 

perceraian ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan konasi. 

c. Untuk mengetahui bagaimana sikap yang harus dilakukan orang tua terhadap 

anak pasca perceraian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran ilmiah 

yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi perkembangan 
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yang berkaitan dengan dampak perceraian orang tua terhadap penyesuaian diri 

pada remaja awal. 

2.   Manfaat Secara Praktis 

a. Remaja 

Memberikan gambaran secara khusus mengenai penyesuaian diri remaja yang 

dihadapkan dari keluarga yang memiliki status perceraian, karena dapat 

menjadi acuan untuk mengatasi masalah-masalah remaja yang menjadi 

korban perceraian orang tuanya sendiri. 

b. Orang tua 

Bagi orang tua hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan 

pengertian tentang dampak perceraian didalam keluarga dan dampak bagi 

anak–anak mereka. 

c. Masyarakat 

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan bagi orang tua yang ingin bercerai dalam mengambil keputusan 

dan pertimbangan untuk bercerai dan diharapkan dapat membantu orang yang 

sudah bercerai untuk dapat meminimalkan efeknya terhadap anak-anak 

mereka. 

  

 

 

 


