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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, fenomena kawin-cerai sudah menjadi hal yang biasa terjadi di 

kalangan masyarakat pada umumnya. Perkawinan yang dulu dianggap suatu hal 

yang sangat sakral, saat ini pandangan tersebut mulai luntur seiring dengan 

perubahan pola pikir manusia di abad modern. Padahal, akibat adanya suatu 

perceraian adalah terjadinya multi peran dalam suatu keluarga, yang dalam hal 

ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak mereka. 

Dalam www.kompas.com (2008, 15 Juli) disebutkan bahwa sepuluh dari 

seratus perkawinan di Indonesia berakhir dengan perceraian. Angka ini 

meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perceraian ini terjadi 

karena berbagai penyebab, mulai dari cemburu, poligami, bahkan perceraian 

karena perbedaan pandangan politik yang jumlahnya semakin meningkat. Dirjen 

Bimas Islam Departemen Agama mengungkapkan bahwa tingginya angka 

perceraian di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini, yakni terhitung mulai tahun 

2006 memang sangat memprihatinkan. Menurutnya, penyebab perceraian 

tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 

kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4.916 kasus, cemburu 4.708 

kasus, poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bawah umur 284 

kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 916 kasus. 

Suami atau isteri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa 

memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan 

pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 

54.138 kasus. 

Sedangkan data yang diperoleh melalui www.malang-post.com (2010, 

Juni), dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 angka perceraian di kota Malang 

tergolong tinggi dan menempati ranking terbanyak kedua di provinsi Jawa Timur 

setelah Banyuwangi. Salah seorang Hakim dan Humas Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) Jatim menyatakan bahwa selama tahun 2009 di Malang telah terjadi 
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perceraian sebanyak 6.716 kasus. Sedangkan Panitera Muda Hukum Pengadilan 

Agama Kelas II Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa kasus perceraian di 

Kabupaten Malang tercatat hingga Desember 2009 mengalami peningkatan 

hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dengan semakin banyaknya kasus perceraian yang ada, secara tidak 

langsung akan semakin banyak pula anak-anak maupun remaja yang menjadi 

korban atas perceraian orangtuanya tersebut, tentunya jika pasangan yang 

bercerai tersebut telah memiliki anak. Bukan hanya permasalahan mengenai 

pembagian harta dan sebagainya yang mungkin bisa muncul, namun juga 

mengenai hak asuh anak dan yang tidak kalah penting adalah mengenai 

bagaimana cara pasangan bercerai tersebut membesarkan anak mereka nantinya 

dengan kondisi keluarga yang tidak utuh. 

Menurut Sudarsono (1990), keluarga merupakan kelompok masyarakat 

terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan 

anak. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam 

perkembangan remaja. Keluarga adalah lingkungan terdekat untuk membesarkan 

dan mendewasakan anak. Dalam lingkungan keluarga, tugas pembinaan dan 

pembentukan kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental remaja 

sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orangtua. Kondisi intern keluarga 

yang negatif akan merusak perkembangan mental remaja. 

Kebanyakan anak dan remaja awalnya mengalami stress yang cukup 

besar ketika orangtua mereka bercerai, dan mereka menghadapi risiko masalah 

perilaku. Akan tetapi, perceraian juga dapat mengeluarkan anak dan remaja dari 

perkawinan yang berkonflik (Santrock, 2003). Kondisi keluarga yang selalu 

diselimuti oleh konflik antara suami dan istri bisa jadi membuat anak merasa 

bingung atau sangat terganggu. Hal tersebut sedikit banyak akan membuatnya 

berfikir akan apa yang sebaiknya ia lakukan, apakah ia akan membela ayah, ibu, 

atau tidak keduanya maupun sebaliknya. Namun setelah kedua orang tua 

bercerai, ada kemungkinan justru anak akan terbebas dari konflik tersebut. Hal 

ini disebabkan karena dengan perceraian tersebut secara otomatis mereka 

dihadapkan pada suatu keputusan yang mau tidak mau harus mereka terima. 

Misalnya saja ketika pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak ada pada ibu. 
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Dengan kata lain, si anak berarti akan tinggal dan berada dalam pengasuhan 

ibunya meski tidak menutup kemungkinan ia akan tetap bisa bertemu dengan 

ayahnya walaupun tidak berada satu rumah. 

Mereka yang sudah remaja pada saat orangtua mereka bercerai, lebih 

cenderung mengingat konflik dan stres yang mengitari perceraian itu sepuluh 

tahun kemudian, pada tahun-tahun awal masa dewasa mereka. Mereka juga 

nampak kecewa karena tidak dapat tumbuh dalam suatu keluarga yang utuh. 

Dalam sebuah studi, para remaja yang mengalami perceraian orangtua mereka 

selama masa remaja cenderung lebih mudah terperangkap kedalam masalah obat-

obatan daripada para remaja yang tinggal dalam keluarga yang tetap utuh dalam 

sebuah pernikahan (Needle & Doherty seperti yang disebut Santrock, 2002). 

Begitu pula dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wallerstein 

dan Kelly (seperti yang disebut Emery dan Kelly, 2003) menunjukkan bahwa 

sebagian remaja yang orangtuanya bercerai cenderung terjerumus dalam hal-hal 

negatif karena adanya kecemasan dan depresi akibat perceraian orang tua. 

Dalam www.smallcrab.com (Juli, 2008) juga disebutkan bahwa dewasa 

ini banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengalami 

depresi akibat perceraian orangtua. Fakta yang ada menyebutkan bahwa lebih 

dari empat puluh persen remaja di kota-kota besar mengalami depresi dan 

terjerumus dalam pergaulan bebas seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, 

mabuk-mabukan, free sex, dan lain sebagainya. Tidak sedikit di antara mereka 

juga merasa malu, murung, dan sedih berkepanjangan akibat perceraian orangtua. 

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena mereka 

kehilangan pegangan serta panutan dalam masa transisi menuju kedewasaan. 

Padahal pada dasarnya orangtua merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam proses pembentukan karakter anak. Orangtua merupakan contoh, panutan, 

dan teladan bagi perkembangan anak di masa remaja, terutama pada 

perkembangan psikis dan emosi. 

Namun disamping orangtua, ada faktor-faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya dalam proses pembentukan karakter remaja. Faktor tersebut yaitu 

lingkungan, sosial, dan pergaulan. Pada kenyataannya, banyak pula anak yang 

meskipun kedua orangtuanya bercerai dapat sukses dalam hidupnya. Mereka 
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tidak putus asa dan merasa malu atas keadaan dirinya. Perceraian atau perpisahan 

orangtua bukanlah satu hal yang dapat menghambat cita-cita ataupun 

keberhasilan dalam hidup. Bagi sebagian orang, keadaan itu justru dijadikan 

penyemangat atau motivasi dalam mencapai kesuksesan. 

Salah satu contoh pemuda Indonesia yang sukses meski orangtuanya 

bercerai adalah Frans Kurniawan dan Fernando Kurniawan. Mereka adalah atlit 

bulutangkis yang mengharumkan nama bangsa. Ibunya yang bernama Halimah 

adalah seorang perempuan single parent yang harus hijrah dari Palembang ke 

Jakarta, setelah perceraian dengan sang suami. Halimah kemudian memutuskan 

untuk membuka usaha sendiri dengan berjualan pempek khas palembang, 

sementara dua anaknya Frans Kurniawan dan Fernando Kurniawan kemudian 

dititipkan di rumah sang nenek. Ketertarikan kedua kakak beradik ini pada 

olahraga ini dimulai saat ia menonton acara olahraga bulu tangkis di televisi. 

Berawal dari ketertarikan dan didukung dengan upaya keras sang ibu mencari 

biaya awal sebagai atlet. Hingga pada akhirnya kini Frans dan Fernando bisa 

meraih prestasi demi prestasi di bidang bulu tangkis, baik di tingkat nasional 

maupun dunia. Keberhasilan keluarga ini sudah memperlihatkan pada kita, 

bahwa dengan perjuangan dan kasih sayang, seorang ibu single parent pun, bisa 

mencetak kedua anaknya menjadi atlit bulutangkis yang mengharumkan bangsa  

(www.kickandy.com, Desember, 2010). 

Sebelum sampai kepada hal di atas, tentunya ada fase-fase yang dilalui 

remaja pasca perceraian orangtua. Menurut Joesoef (1991), berapapun usia anak 

ketika orangtua mereka bercerai, mereka akan menjadi tertekan. Meski pada 

umumnya, semakin dewasa usia anak ketika orangtua bercerai, penderitaan atau 

kesedihan yang mereka rasakan akan lebih kecil jika dibanding dengan anak yang 

belum dewasa.  

Pada hakikatnya, kesulitan dan kemalangan yang membuat seseorang 

merasakan kesedihan dan putus asa memang seringkali ditemui dalam kehidupan, 

seperti misalnya seorang anak yang merasakan kesedihan karena perceraian 

kedua orangtua. Namun semua itu juga tergantung pada cara pandang individu 

masing-masing mengenai suatu masalah dan bagaimana cara mengatasinya. 

Tidak semua remaja yang kedua orangtuanya mengalami perceraian merasakan 
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sedih berkepanjangan ataupun putus asa. Mereka dapat dengan bijak menerima 

kondisi tersebut. Remaja seperti itu adalah mereka yang mempunyai resiliensi. 

Menurut Matthews (1995), resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk 

bangkit kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari element positif dari 

lingkungannya, untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala 

keadaan dan mengembangan seluruh kemampuannya, walau berada dalam 

kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal atau internal. Orang yang resilien 

menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih dari cukup ketika rnenghadapi 

kesulitan. Sebaliknya, remaja yang putus asa dan melakukan hal-hal negatif 

akibat perceraian kedua orangtua adalah remaja yang tidak mempunyai resiliensi. 

Mereka tidak berhasil keluar dari masalah atau keterpurukan tersebut dengan 

cara-cara positif. Meski mungkin melalui hal-hal negatif remaja tersebut remaja 

itu dapat bangkit dari keterpurukan, namun mereka tidak belajar dan mencari 

element positif dari lingkungannya. Padahal, masih banyak remaja-remaja lain 

yang berasal dari keluarga bercerai dan mampu mengatasi masalah dengan bijak 

seperti yang telah disebutkan di atas.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul Resiliensi pada Remaja yang Orangtuanya 

Mengalami Perceraian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Faktor-faktor apa saja yang dimiliki remaja untuk dapat resilien setelah 

perceraian orangtua? 

2. Bagaimana proses resiliensi pada remaja yang orangtuanya mengalami 

perceraian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dimiliki remaja untuk dapat 

resilien setelah perceraian orangtua. 
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2. Untuk mengetahui proses resiliensi pada remaja yang orangtuanya 

mengalami perceraian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan 

dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan 

dan sosial. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana 

faktor pendorong dan proses resiliensi pada remaja yang orangtuanya bercerai 

lainnya dalam menjalani hidup. 

 

 

 

 


