
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan 

suami-istri yang mana mereka memutuskan untuk tidak menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai suami-istri, tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama 

karena tidak ada ikatan yang resmi (Dariyo, 2004). Data yang diambil dari situs 

resmi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melalui Direktorat Badan 

Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, menunjukkan adanya 

peningkatan angka perceraian yang terjadi selama tahun 2016. 

(http://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi/, diakses pada 

10 April 2017). Peningkatan jumlah kasus perceraian juga terjadi di kota 

Pekanbaru. Pada tahun 2013 tercatat 1.500 kasus perceraian yang terjadi dan pada 

tahun 2014 terjadi sebanyak 1.700 kasus perceraian. Jumlah ini merupakan jumlah 

kasus perceraian yang telah dilaporkan pada pihak Pengadilan Agama yang ada 

di kota Pekanbaru (http://www.republika.co.id/berita/nasiona/daerah/15/03/30/nm

0hpbangkaperceraian-di-pekanbaru-meningkat, diakses pada  02 Maret 2016). 

Perceraian yang terjadi didalam rumah tangga sebenarnya membawa dampak 

negatif bagi seluruh anggota keluarga. Menurut Dariyo (2004) perceraian 

membawa dampak trauma pada salah satu pasangan hidup, trauma pada anak, dan 

ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan. Hal serupa juga ditemukan pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Priyana (2011) yaitu perceraian dapat membawa 

dampak terhadap kondisi psikologis anak seperti sering marah, malu serta minder. 

http://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi/
http://www.republika.co.id/berita/nasiona/daerah/15/03/30/nm0hpbangkaperceraian-di-pekanbaru-meningkat
http://www.republika.co.id/berita/nasiona/daerah/15/03/30/nm0hpbangkaperceraian-di-pekanbaru-meningkat
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KPAI juga menyebutkan dalam situs resminya bahwa, anak yang orang tuanya 

bercerai secara jangka panjang merasakan trauma psikologis 

(http://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi/, diakses pada 

10 April 2017). 

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, peneliti melakukan wawancara 

awal dengan tiga orang remaja yang mana orang tuanya telah bercerai. Informan 

mengatakan bahwa: 

“Saya sedih kak, saya juga iri pada teman-teman saya yang lain 

karena orang tua mereka lengkap, trus juga saya merasa minder 

dengan teman-teman saya, saya takut kalau nanti saya jadi bahan 

ejekan mereka”. (Wawancara dengan Y, pada 31 Maret 2017) 

 

“Pengen rasanya saya marah kak sama orang tua saya, karena 

mereka tahu saya akan sedih kalau mereka bercerai, mereka tahu 

kalau saya kecewa, karena semua itu sudah saya bilang sebelum 

mereka bercerai”. (Wawancara dengan BU, pada 02 April 2017) 

 

“Ya, menurut saya sekarang hidup saya nggak lengkap kak. Karena 

saya sudah tidak sebahagia dulu ketika orang tua saya hidup 

serumah dengan saya. Sekarang saya juga sedih, karena sudah 

jarang bertemu dengan Papa saya”. (Wawancara dengan SN, pada 

06 April 2017) 

 

Dari wawancara awal di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua 

memunculkan afek negatif pada anak. Remaja yang orang tuanya bercerai 

merasakan kesedihan, marah, iri, minder, takut, kecewa, dan rasa tidak bahagia. 

Hal serupa ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Utami 

(2008) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa afek negatif yang dirasakan 

remaja yang memiliki orang tua bercerai berdampak pada subjective well-being. 

Perasaan sedih, kecewa, benci, malu, serta rasa tidak nyaman yang dirasakan 

membuat remaja mengevaluasi dirinya secara negatif. Selanjutnya, penelitian 

http://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi/
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yang dilakukan Amato dan Keith (1991) menunjukkan bahwa perceraian yang 

dialami orang tua dapat menurunkan kesejahteraan anak. 

Menurut Diener (2006) afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang 

tidak menyenangkan, dan mewakili tanggapan negatif terhadap apa yang 

dialaminya dalam hidup, kesehatan, peristiwa, dan situasi/kondisi. Afek negatif 

dapat dipisahkan menjadi emosi yang spesifik dan suasana hati seperti rasa malu, 

rasa bersalah, kesedihan, kemarahan dan kecemasan (Diener, Suh & Oishi, 1997). 

Subjective well-being merupakan evaluasi subyektif seseorang mengenai 

kehidupan termasuk konsep-konsep seperti kepuasan hidup, emosi 

menyenangkan, fulfilment, kepuasan terhadap area-area seperti pernikahan dan 

pekerjaan, tingkat emosi tidak menyenangkan yang rendah (Diener, 2003). 

Subjective well-being adalah konsep umum yang mencakup bagaimana orang 

mengevaluasi hidup mereka, saat ini maupun pada masa lampau (Diener, Lucas & 

Oishi, 2003). Menurut Diener, Suh dan Oishi (1997) terdapat tiga komponen 

utama dari subjective well-being yaitu life satisfaction (kepuasan), pleasant affect 

(afek menyenangkan), dan low levels of unpleasant affect (rendahnya afek yang 

tidak menyenangkan). 

Pengalaman perceraian orangtua yang dialami oleh remaja mengakibatkan 

remaja kesulitan dalam mengevaluasi kehidupan mereka secara positif, artinya 

remaja cenderung untuk mencapai subjective well-being yang cenderung rendah. 

Kesulitan remaja dalam mencapai subjective well-being yang ideal bersumber 

pada ketidakpuasan dirinya dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil wawancara yang menunjukkan remaja merasa minder karena orang tuanya 
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bercerai dan merasa tidak sebahagia pada saat orang tuanya bersama. Penelitian 

oleh Dewi dan Utami (2008) menemukan hal yang serupa, subjective well-being 

remaja yang orang tuanya bercerai cenderung rendah, karena remaja tidak 

merasakan kepuasan dalam domain keluarga. 

Selanjutnya, evaluasi negatif yang dilakukan subjek juga dapat dilihat pada 

kutipan wawancara berikut : 

“......Aku sekarang benci sama papa kak, jahat, ninggalin 

tanggung jawab lagi.” (Wawancara dengan BU, 15 Mei 2017). 

“..................Semenjak orang tua aku bercerai, aku jadi malas 

belajar, kak.......”.(Wawancara dengan Y, 15 Mei 2017) 

 

Berbagai perubahan negatif dilakukan oleh subjek, subjek BU merasakan 

kebencian pada salah satu orang tuanya, selanjutnya subjek Y mengalami 

perubahan dalam pola belajarnya. Perubahan negatif tersebut dilakukan subjek 

setelah adanya perceraian orang tua subjek, artinya subjek mengevaluasi dirinya 

secara negatif dikarenakan adanya perpisahan antara orang tua subjek. 

Meskipun demikian, berdasarkan wawancara awal peneliti menemukan 

bahwa pada kenyataannya terdapat remaja yang mampu mengatasi 

permasalahannya dan kembali menjalani aktivitasnya secara normal.  

“Ya, saya sedih awalnya kak atas perceraian orangtua saya, tapi 

karena malahan dengan perceraian ini orangtua saya lebih perhatian 

kepada saya kak. Jadi saya sekarang bahagia dengan keadaan ini” 

(Wawancara dengan TP, pada 25 April 2017). 

 

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa informan merasakan kesedihan 

terkait perceraian orang tuanya, walaupun demikian informan juga merasakan 

afek positif yang berupa kebahagian. Kebahagiaan yang dirasakan oleh informan 

merupakan modal penting untuk mencapai subjective well-being yang tinggi. 
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Seseorang dikatakan memiliki subjective well‐being yang tinggi jika orang 

tersebut merasakan kepuasan dalam hidup, sering merasakan emosi positif seperti 

kegembiraan dan kasih sayang serta jarang merasakan emosi negatif seperti 

kesedihan dan amarah (Diener, Suh, dan Oishi, 1997). 

Subjective well-being adalah konsep umum yang mencakup bagaimana orang 

mengevaluasi hidupnya, saat ini maupun pada masa lampau (Diener, Lucas & 

Oishi, 2003). Konsep subjective well-being yang pada dasarnya merupakan 

evaluasi individu terhadap pengalaman yang di alami akan berbeda jika dilihat 

dari pemaknaan dan evaluasi yang dilakukan oleh remaja itu sendiri yang 

memiliki pengalaman perceraian orang tua.  

Menurut Park, Peterson dan Seligman (2004) subjective well-being atau 

kebahagiaan sudah sejak lama dianggap sebagai komponen inti dari hidup yang 

baik (good of life). Individu dengan level subjective well-being yang tinggi, pada 

umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mengagumkan (Diener dalam 

Pramudita, 2014). Individu akan lebih mampu mengontrol emosinya dan 

menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup dengan baik. Sedangkan individu 

yang memiliki subjective well-being yang rendah, memandang rendah hidupnya 

dan menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal yang tidak menyenangkan dan 

oleh sebab itu timbul emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi 

dan kemarahan (Myers & Diener, 1995). 

Penggalian lebih dalam terhadap subjective well-being pada remaja yang 

memiliki pengalaman orang tua yang bercerai merupakan kunci bagaimana 

pegalaman perceraian yang dialami tersebut berdampak pada subjective well-
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being pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan wawancara awal 

yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Subjective Well-Being Remaja yang Orang Tuanya Bercerai”, 

dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana gambaran subjective 

well-being pada remaja yang orang tuanya bercerai?”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimana gambaran subjective 

well-being pada remaja yang orang tuanya bercerai?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran subjective well-being 

pada remaja yang orang tuanya bercerai. 

D. Keaslian Penelitian 

Dari hasil penelusuran peneliti ditemukan beberapa penelitian yang serupa, 

yaitu : 

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pracasta Samya Dewi dan 

Muhana Sofiati Utami (2008) dengan judul “Subjective Well-Being Anak dari 

Orang Tua yang Bercerai”, ada dua jenis subjek dalam penelitian ini, subjek 

pertama mempunyai karakteristik utama yaitu merupakan anak dari orang tua 

yang bercerai, subjek kedua yaitu orang-orang terdekat subjek yang berfungsi 

sebagai sarana pengecekkan informasi, karakteristik lain subjek adalah subjek 

berada dalam rentang usia 18-21 tahun. Sedangkan, pada penelitian ini subjek 

yang akan digunakan hanya mempunyai satu jenis subjek yaitu remaja yang orang 
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tuanya bercerai serta bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dengan rentang usia 

12-18 tahun. 

Sementara persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

menggunakan metode kualitatif, dan pengambilan informasi menggunakan 

wawancara mendalam dan melakukan observasi ketika berlangsungnya 

wawancara.  

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Astuti (2015) dengan 

judul “Subjective Well-Being pada Remaja dari Keluarga Broken Home” adapun 

persamaanya dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan 

variabel subjective well-being dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

perbedaanya, subjek penelitian ini adalah 3 orang remaja berusia 12-16 tahun, dan 

lokasi penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Eromoko, Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husna Amalia Ningsih 

(2017) yang berjudul “Subjective Well-Being pada Siswa SMP yang Mengalami 

Broken Home”, adapun persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mempunyai variabel yang sama yaitu subjective well-being. Sedangkan 

perbedaannya, penelitian ini mempunyai 6 subjek yang berusia 13-14 tahun dan 

penelitian ini dilakukan di  Surakarta. 

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyati (2011) dengan 

judul “Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Subjective Well-Being pada 

Remaja yang Orang Tuanya Bercerai”, adapun persamaannya dengan penelitian 

ini terletak pada variabelnya yaitu subjective well-being, sedangkan perbedaannya 

terletak pada metode peneltian yaitu metode penelitian eksperimen dengan 
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pendekatan control group design pretes-postest, serta subjeknya itu 4 orang 

remaja berusia 14-15 tahun. 

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan Wasil Sarbini (2014) dengan 

judul “Kondisi Psikologi Anak dari Keluarga yang Bercerai”, adapun 

persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian 

kualitatif, dan metode pengambilan data dengan wawancara mendalam. 

Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini subjeknya berusia 6-17 tahun, dan 

penelitian ini dilakukannya Kabupaten Situbondo, serta variabelnya yaitu kondisi 

psikologi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

keilmuan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi khusunya 

Psikologi Perkembangan. Selain itu penelitian diharapkan dapat menjadi 

bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan 

dengan Subjective Well-Being Remaja yang Orang Tuanya Bercerai. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi orangtua, 

konselor maupun psikolog untuk membantu remaja yang orang tuanya 

bercerai dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. 

 


