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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dewasa ini, kasus perceraian pada pasangan suami istri banyak sekali terjadi 

dikalangan masyarakat. Menurut beberapa ahli perceraian ini biasanya berawal dari 

konflik kedua orang tua yang tidak menemukan titik penyelesaian masalah, sehingga 

permasalahan tersebut semakin runcing dan tidak terselesaikan hingga berakhir pada 

perceraian.  

Perpecahan dalam keluarga merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi 

dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi di era digital yang seakan serba mudah 

dan bebas. Perkawinan dan perceraian sudah merupakan hal yang biasa dan sudah 

dianggap tidak tabu lagi. Hal ini  sudah menjadi masalah yang umum untuk tiap 

komunitas keluarga di muka bumi ini. 

Pada kasus perceraian di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa 

peristiwa perceraian setiap tahunnya meningkat dengan cepat. Dari biro statitik 

diperoleh data bahwa antara tahun 1965 dan tahun 1976, angka perceraian itu rata-

rata bertambah menjadi dua kali lipat dari kurun waktu sebelumnya. Yang sangat 

memprihatinkan, menurut hasil beberapa penelitian yang lain mendapatkan bahwa, 

hampir 60% kasus perceraian di Amerika Serikat dan 75% di Inggris tersebut 

melibatkan anak-anak. (Dagun, 2002) 

Kasus meningkatnya angka perceraian tersebut tidak hanya dialami oleh 

nagara- negara barat atau negara maju, akan tetapi juga dialami oleh negara 

berkembang khususnya negara Indonesia. Jumlah perceraian di Indonesia 

menunjukkan tren peningkatan. Data terakhir hasil perhitungan Kementrian Agama 

RI mencatat terjadinya 250 ribu kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2009. 

Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan di tahun 2009 sebanyak 2,5 

juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50 ribu kasus dibanding tahun 2008 yang 

mencapai 200 ribu perceraian. Jumlah perceraian di Indonesia terus menunjukkan 

peningkatan,'' tutur direktur jenderal bimbingan Islam kementerian agama, 
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Nasaruddin Umar di Jakarta. Pada periode 5-10 tahun lalu, di Indonesia hanya terjadi 

20 ribu hingga 50 ribu kasus perceraian per tahun.   

Di dalam konflik rumah tangga terutama konflik antara suami– istri kadang 

menimbulkan ha-hal yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatif dari konflik 

yang terjadi dalam rumah tangga yang paling dominan adalah dampak terhadap 

perkembangan anak. Orang tua sebagai pelaku utama dalam masalah ini, kadang 

jarang memikirkan dampak apakah yang akan terjadi pada anak-anaknya apabila 

terjadi perpecahan atau perpisahan rumah tangga. 

Dagun (2002) menyatakan bahwa peristiwa perceraiaan atau perpisahan 

orang tua dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam yang dapat 

menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan 

ini dialami oleh seluruh anggata keluarga ayah, ibu dan anak. 

Dampak terhadap perkembangan anak dari konflik orang tua yang harus 

berakhir dengan perceraian tersebut antara lain kejiwaan anak akan mengalami 

tekanan mental yang berat dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan orang lain. 

Sebagai misal di lingkungan, dia akan merasa malu dan minder terhadap orang di 

sekitarnya karena kondisi orang tuanya kondisi berpisah atau bercerai. Di sekolah, 

disamping menjadi gunjingan teman sekitar, proses belajarnya juga terganggu karena 

pikirannya tidak terkonsentrasi ke pelajaran. Anak itu akan menjadi pendiam dan 

cenderung menjadi anak yang menyendiri serta suka melamun. (Dagun, 2002).  

Pikiran-pikiran dan bayangan-bayangan negatif seperti menyalahkan takdir 

yang seolah membuat keluarganya seperti itu. Seakan sudah tidak ada rasa percaya 

terhadap kehidupan religi yang sudah mendarah daging sejak dia lahir dan lainnya. 

Tekanan mental itu mempengaruhi kejiwaannya sehingga dapat mengakibatkan 

stress dan frustrasi bahkan seorang anak bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh 

diri.  

Tumbuh dan berkembang merupakan hal yang paling penting harus dilewati 

oleh setiap manusia, hal ini terjadi agar individu tersebut dapat bertahan hidup untuk 

melanjutkan kehidupannya yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi perkembangan tersebut adalah bagaimana individu melihat akan 

dirinya atau konsep dirinya. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif akan 

lebih mudah berkembang dari pada remaja yang memiliki konsep diri yang negatif.  
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Remaja merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam 

perkembangan  pembentukan kepribadian. Hal ini dikarenakan  pada masa ini, 

remaja harus melewati masa-masa yang kritis seperti menemukan identitas diri, jati 

diri dan juga masa transisi yang sangat menentukan perkembangannya ke depan. 

Sehingga berhasil tidaknya remaja dalam perkembangannya pada masa-masa yang 

akan datang, sangat ditentukan oleh masa-masa ini yaitu masa remaja. 

Orang yang penting di sekitar kita sewaktu kecil adalah orang tua dan 

saudara-saudara yang tinggal dibawah satu atap. Merekalah yang secara perlahan-

lahan membentuk konsep diri kita. Segala sanjungan, senyuman, pujian dan 

penghargaan, akan menyebabkan penilaian positif terhadap diri kita sedangkan 

ejekan cemoohan dan hardikan, akan menyebabkan, penilaian yang negatif terhadap 

diri kita.  

Lingkungan pertama yang menanggapi perilaku kita adalah lingkungan 

keluarga, maka dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan ajang pertama dalam 

pembentukan konsep diri anak. Cara orang tua memenuhi kebutuhan fisik anak 

misalnya kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal dan kebutuhan 

psikologisnya misalnya rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan. Merupakan faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap seluruh perkembangan kepribadian anak. 

Pengalaman anak dalam berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga merupakan 

penentu pula dalam berinteraksi dengan orang lain dikemudian hari. Jadi bagaimana 

pandangan dan sikap individu terhadap dunia luar, mempercayai atau mencurigai, 

banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil ketika berinteraksi dengan 

lingkungan keluarga.  

Menurut G.H. Mead (dalam Pudjijogyanti, 1993) konsep diri merupakan 

produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-

pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman psikologis ini merupakan hasil 

eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan refleksi dari dirinya yang 

diterima dari orang-orang penting (significant others) disekitarnya. Sehingga 

lingkungan keluarga yang baik akan membentuk remaja memiliki konsep diri yang 

positif begitu pula sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang baik akan 

menghasilkan konsep diri yang negatif. Salah satu lingkungan keluarga yang kurang 
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baik itu adalah remaja yang tinggal di lingkungan keluarga dimana bapak ibunya  

bercerai.    

Tetapi dalam realitasnya, tidak semua remaja yang orang tuanya mengalami 

perceraian mempunyai konsep diri yang negatif. Ada pula dari remaja tersebut yang 

dapat bertahan dan beraktualisasi diri dalam mengembangkan dirinya. Mereka 

mampu hidup bersosialisasi dengan masyarakat, mampu membina hubungan baik 

dengan teman, mampu mengembangkan potensi dirinya baik akademis ataupun 

pekerjaan, dan menganggap dirinya berarti untuk orang lain sehingga dapat 

dikatakan mereka memiliki konsep diri yang positif. Seperti yang ditunjukkan oleh 

subjek sebut saja AI yang harus mengalami kenyataan bahwa kedua orang tuanya 

telah bercerai. Akan tetapi subjek mampu beradaptasi dan mengembangkan dirinya 

tanpa terganggu oleh keadaan keluarganya. Subjek memiliki penerimaan diri yang 

positif, evaluasi diri yang positif, mengenal dirinya dengan baik, memiliki 

penghargaan diri yang positif dan tidak kaku dalam membina hubungan dengan 

orang lain. 

Sehingga dari hal tersebut menarik minat dan ketertarikan penulis untuk 

meneliti dan mengetahui latar belakang yang mempengaruhi remaja yang orang 

tuanya bercerai, tetapi memiliki konsep diri yang positif yaitu dengan melakukan 

penelitian dan mengangkat judul faktor yang melatar belakangi konsep diri positip 

pada remaja yang orang tuanya bercerai.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengajukan rumusan 

masalah penelitian ini yaitu Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi konsep diri 

positif pada remaja  yang orang tuanya bercerai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi konsep diri positif remaja yang 

orang tuanya bercerai. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Memberikan sumbangan berarti sebagai referensi tambahan bagi 

pengembangan disiplin ilmu psikologi, terutama psikologi klinis dan psikologi 

perkembangan dan pendidikan yang berkaitan dengan konsep diri.  

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai konsep 

diri  remaja yang orang tuanya mengalami perceraian, yang harapannya dapat 

digunakan oleh orang tua dan para pendidik atau guru sebagai referensi tambahan 

untuk membantu dalam mendidik atau mengembangkan anak- anak korban 

perceraian hingga dapat memiliki konsep diri yang positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


