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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Gambaran umum objek penelitian adalah gambaran  objek di lihat secara 

luas  yang telah diteliti oleh peneliti, sebagai berikut: 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini menemukan tiga subjek untuk diteliti yaitu Subjek NQ 

(Perempuan) 24 tahun, RIC 22 tahun (Perempuan) dan AF 20 tahun (Perempuan). 

Ketiga subjek ini memiliki latar belakang keluarga yang broken home yang 

diakibatkan oleh perceraian orang tua mereka.  Ketiga subjek ini berasal dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

4.1.1 Profile Umum Subjek NQ 

NQ adalah mahasiswa FISIP angkatan 2014 Universitas 

Muhammadiyah Malang. NQ sekarang kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi 

2014. NQ anak ke dua dari tiga empat bersaudara. Pekerjaan dari ibu NQ 

sendiri ialah pedagang sedangkan ayahnya sendiri, ia tidak tau apa 

pekerjaannya. Semua anak termasuk NQ diasuh oleh sang ibu. Mereka 

hidup bersama dengan ayah tiri NQ juga dan ke tiga saudaranya yang lain di 

asuh oleh sang ibu.  
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4.1.2 Profile Umum Subjek RIC 

 Subjek yang ke tiga adalah RIC berusia 22 tahun (Perempuan) 

jurusan Ilmu Komunkasi. RIC  memiliki ayah, ibu dan  satu saudara.  Kedua 

orang tua RIC bercerai pada saat RIC berusia 15 tahun. Ayah kandung RIC 

berkerja sebagai PNS sedangkan sang ibu memiliki usaha kue. RIC kini 

tinggal bersama sang ibu. Pada awalnya ketika pasca perceraian ia tingga 

bersama sang ayah beberapa lama namun tidak sampai 3 bulan dan akhirnya 

ia tinggal bersama sang ibu hingga sekarang. RIC sekarang sedang menimba 

Ilmu di bangku perkuliahan di Malang. 

 

4.1.3 Profile Umum Subjek AF 

Subjek yang ke dua adalah AF berusia 21 tahun (Perempuan), 

jurusan Hubungan Internasional. AF adalah anak terakhir dari tiga 

bersaudara. Kakak pertama AF sudah berkeluarga sedangkan kakak kedua 

AF masih berkerja. Ayah AF sendiri merupakan pensiunan BPOM namun 

masih tetap aktif  bekerja sampingan sedangkan sang ibu berkerja di BPOM 

juga. Orang tua AF bercerai pada saat AF berusia 14 tahun tepatnya pada 

saat AF kelas 11 SMA. AF sendiri tinggal bersama sang ayah, ibu tiri dan 

kakak keduanya yang sekarang berkerja di bandara soekarno-hatta. AF 

sedang merantau di kota malang untuk kuliah 
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4.2 Perceraian di Indonesia  

Perceraian adalah perpisahan yang terjadi antara suami dengan istri karena 

penyebab yang membuat mereka tidak bisa bersama lagi. Indonesia termasuk 

salah satu negara di asia pasifik dengan angka perceraian paling tinggi. Pada 

tahun 2003 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

telah menyatakan tingginya angka perceraian di Indonesia. Angka tersebut tidak 

turun tiap tahunnya. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, angka perceraian di 

Indonesia terus bertambah.  

Pada tahun 2013 jumlah perceraian di Indonesia adalah 324.247 kasus, 

tahun 2014 jumlah perceraian adalah 344.237 kasus dan pada tahun 2015 ialah 

347.256 kasus. Angka tersebut menunjukan jumlah angka perceraian selalu naik 

tiap tahunnya. Data tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data-data tersebut maka dikatakan jika Indonesia memiliki banyak kasus 

perceraian yang mengakibatkan keluarga rersebut menjadi keluarga Broken home. 

 

4.3 Anak Broken Home 

Anak broken home sendiri adalah anak yang tinggal dalam sebuah keluarga 

yang sudah tidak harmonis atau kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai. 

Tingginya angka perceraian di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya anak 

yang berasal dari keluarga broken home. Terkait banyaknya kasus perceraian yang 

terjadi di Indonesia menyebabkan banyaknya anak yang menjadi korban dari 

perceraian orang tua mereka. 
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 Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) menyatakan sepanjang 

periode 2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan 

keluarga dan pengasuhan alternatif. Jika dilihat dari keseluruhan kategori 

pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus 

anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus.  

Anak selalu menjadi orang pertama yang merasakan dampak dari perceraian 

orang tua mereka. Anak-anak korban perceraian akan mengalami dampak 

psikologis seperti trauma atau kondisi mental yang tidak stabil.  Selain menerima 

dampak psikis, mereka juga rawan menerima bentuk-bentuk kekerasan dari orang 

tua mereka yang telah bercerai.23 

 

4.3 Gambaran Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

 Data dari Biro Administrasi Akademik menunjukan jumlah Mahasiswa 

FISIP angkatan 2014 yang aktif ialah 895 mahasiswa. Jumlah tersebut sudah 

sudah meliputi jumlah mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi, Ilmu 

Pemerintaha, Kesejahteraan sosial, Sosiologi dan Hubungan Internasional. 

Mahasiswa FISP 2014 berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut adalah 

jumlah mahasiswa FISIP 2014 berdasarkan asal daerah: 

 

 

 

                                                           
23 Kasus korban Perceraian, diakses dalam https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893   
(06/07/18, 02.30 WIB) 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893
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No Asal Daerah Jumlah 

1 Aceh 4 

2 Bali 13 

3 Banten 10 

4 Bengkulu 2 

5 DI Yogyakarta 2 

6 DKI Jakarta 12 

7 Gorontalo 4 

8 Jambi 1 

9 Jawa Barat 24 

10 Jawa Tengah 17 

11 Jawa Timur 755 

12 Kalimantan Barat 6 

13 Kalimantan Selatan 59 

14 Kalimantan Tengah 30 

15 Kalimantan Timur 65 

16 Kalimantan Utara 20 

17 Kepulauan Bangka Belitung 3 

18 Kepulauan Riau 10 

19 Lampung 4 

20 Maluku 7 

21 Maluku Utara 8 

22 Nusa Tenggara Barat 72 

23 Nusa Tenggara Timur 14 
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No Asal Daerah Asal Daerah 

24 Papua 4 

25 Papua Barat 5 

26 Riau 4 

27 Sulawesi Selatan 14 

28 Sulawesi Tengah 3 

29 Sulawesi Tenggara 3 

30 Sumatera Barat 4 

31 Sumatera Selatan 8 

32 Sumatera Utara 1 

 

Dari berbagai macam daerah tersebut maka terkumpulah jumlah 

mahasiswa yang aktif dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Malang ankatan 

2014 yang berada di Universitas Muhammadiyah malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


