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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti menginginkan mental yang sehat, agar mampu 

beradaptasi dengan lingkungan dan alam semesta. Mental yang sehat didapat 

dari keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh  dengan  rasa  aman, 

tenang, riang gembira dan saling menyayangi diantara anggota keluarga. 

Kehidupan bermasyarakat diawali oleh sekumpulan keluarga dari berbagai 

kalangan.  

Keluarga yang dimaksud disini adalah terdiri dari suami atau ayah, 

isteri atau ibu dan anak-anaknya. Keluarga adalah rumah tangga yang 

memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggarahnya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi 

ekspresif  keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.
1
  

Dalam keluarga   yang terdiri dari sepasang suami isteri dan anak-anak 

akan hidup bahagia, tenteram   dan  damai  apabila  anggota  keluarga tersebut 

dapat menjaga dan menyadari tugas dan fungsi masing-masing. Namun tidak 

semua keluarga berjalan sesuai yang diinginkan atau berjalan harmonis. 

Ketidakharmonisan itu biasanya berawal dari hubungan perkawinan kedua 

orangtua yang kandas. Banyak sebab gagalnya perkawinan yang antara lain  

karena ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memecahkan masalah 

                                                           
1Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Karisma Putra Utama Jakarta Tahun  2012), h,6. 



2 

 

yang dihadapi (kurang adanya komunikasi dua arah), salingcemburu, ketidak 

puasan pelayanansuami/istri, kurang adanya saling pengertian dan 

kepercayaan, kurang mampu menjalin hubungan baik dengan keluarga 

pasangan, merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh, saling   

menuntut   dan    ingin   menang   sendiri.
2
 

Masa remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan 

selain itu masa remaja adalah masa rawan oleh pegaruh-pengaruh negatif 

seperti tawuran, narkoba, dan sebagainya. Disisi lain remaja mengalami 

ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi oleh teman dan 

mengutamakan solidaritas kelompok.  Kegagalan dalam penyesuaian diri 

remaja korban dari perceraian orang tua menyebabkan remaja mendapat 

kesulitan menyesuaikan diriya pada kondisi yang baru, akhirnya didalam 

dirinya terdapat kegelisahan, sedih, marah dan konflik batin yang hal ini 

termanifestasi dalam bentuk perbuatanya seperti tidak dapat memusatkan 

perhatian, kurang  semangat disebabkan oleh perceraian orang tuanya 

peristiwa ini dapat menganggu kehidupanya.
3
  

1. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan konflik batin serius pada anak 

remaja 

Beberapa kejadian uang bisa menyebabkan timbulnya konflik 

serius pada anak remaja adalah : 

a. Kegagalan  

b. Kebimbangan dan kebingungan 

                                                           
2Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta, BPK, Gunung Mulya) ,1999, h,166.  
3 Rosalia Ningrum, Perceraian orang tua dan penyesuaian diri remaja, (Samarinda), 2013 

hal 70  
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c. Larangan sosial 

d. Overprotection 

e. Ditolak orang tua 

f. Broken home (Perceraian orang tua) 

g. Cacat jasmaniah 

h. Lingkungan sekolah 

i. Pengaruh   buruk dari orang tua 

j.  Lingkungan social yang buruk 

Dari beberapa poin di atas maka penulis akan menjelaskan tentang 

topic permasalahan yang di angkat yaitu tentang ”Broken Home”. 

Keluarga itu merupakan lembaga yang pertama-tama dan terutama 

bagi anak tempat sosialisasi dirinya. Disinilah anak akan engenal arti 

hidup. Cinta-kasih dan simpati mendapatkan bimbingan dan pendidikan, 

dan simpati mendapatkan bimbingan dan pendidikan, dan merasakan 

suasana yanga aman. Seluruh keluarga diikat oleh satu perasaan sentimen 

yang dalam, oleh rasa kasih sayang, loyalitas, dan solidaritas yang murni. 

Bila dalam keluarga terjadi keretakan, dan suatu perceraian tak bisa 

di hindari lagi (kasus broken home). Maka mulailah timbul rentetan-

rentetan kesulitan, terutama bagi anak remaja.anak harus memilih suatu 

pihak, yaitu ikut ibu atau ayahnya. Waktunya bagi si anak harus di bagi 

untuk memperlihatkan ayah dan meninjau ibunyayang kini hidup terpisah. 

Dan tidak jarang pertikaian pertikaian antara ayah dan ibunya masih terus 

dilanjutkan melalui konflik-konflik batin dan pertikaian pada diri anaknya. 
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Masing-masing orang tua, baik ayah maupun ibu terus saja 

berusaha mencari motif dan alasan untuk membenarkan sikap sendiri, dan 

menyalahkan pihak lain. Pecahlah kini harmonis dalam keluarga dan anak 

menjadi bingung serta sangat sedih. Terdapat ketidakharmonisanan 

emosional. Anak harus mengahadapi pertiakaian antara ayah dan ibunya, 

dan harus menghadapi pula kebimbangan hatinya sendiri. 

Batinnya sangat tertekan menderita melihat tingkah lau orang 

tuannya. Ada perasaan ikut bersalah dan berdosa, dan malu terhadap 

lingkungannya, memikirkan keadaan orang tuannya, rasa loyalitasnya 

sekarang terbagi-bagi rasa cinta kasihnya dipenuhi oleh kepedihan yang 

sangat dalam. Maka terjadilah timbunan konflik batin. Jelaslah sekarang, 

bahwa peristiwa Broken home atau perceraian orang tua, pihak yang paling 

merana dan menderita lahir dan batin adalah anak
4
. Baik anak itu kecil 

remaja maupun sudah dewasa. 

Kebanyakan perpisahan dan perceraian adalah merupakan masalah 

yang sangat berat, yang memawa remaja kepada konflik.  Konflik disebut 

juga dengan pertentangan batin.
5
 Konflik adalah suatu aspek kritis dalam 

fungsi keluarga yang seringkali pengaruhnya melebihi struktur keluarga 

terhadap pekembangan remaja. Pelarian dari konflik yang diakibatkan 

perceraian bisa menjadi keuntungan positif bagi remaja, dalam tahun 

berikutnya setelah perceraian, konflik tidak menurun, melainkan 

meningkat. Pada saat ini remaja terutama laki-laki dalam keluarga yang 

                                                           
4Kartini Kartono, Hygiene Mental,( Mandar Maju Bandung 2000), h, 67-73. 
5 Siti Sundari, Kesehatan Mental, ( PT.Rineka Cipta Jakarta) 2005, h,47.  
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bercerai lebih menujukan masalah penyesuain dibandingkan dengan 

remaja dalam keluarga utuh dengan kehadiran orang tuannya. 

 Selama tahun pertama setelah perceraian, kualitas pengasuhan 

orang tua terhadap remaja seringkali buruk, orang tua kelihatan lebih sibuk 

dengan kebutuhan dan penyesuaian mereka sendiri mengalami kemarahan, 

depresi, kebingungan dan ketidakmantapan emosi yang menghambat 

kemampuan mereka untuk tanggap terhadap kebutuhan remaja.
6
 

Sebagian besar anak-anak korban perceraian cenderung tidak dapat 

mengontrol emosi dari   orangtua mereka yang sudah bercerai 

mengakibatkan keinginan untuk melampiaskan rasa frustasi mereka  

dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan misalnya 

saja memberontak  dansebagainya
7
. Anak menjadi kurang diperhatikan, 

misalnya di sekolah anak sering membolos, bertengkar dengan teman 

sebayanya, jarang pulang kerumah, sering melanggar peraturan sekolah 

seperti ke sekolah sering terlambat, merokok di lingkungan sekolah dan 

lain-lain.  

Perceraian orang tua sangat berpengaruh terhadap kondisi mental 

pada remaja dikarnakan mereka kurang mendapat perhatian, kasih sayang 

dan lain sebagainya oleh karena itu remaja tersebut akan mencari perhatian 

diluar sana seperti betah main lama-lama di rumah teman yang orang 

tuanya perhatian (tidak bercerai orang tuanya) mereka akan lebih senang 

berada lingkungan tersebut karena merasa bahagia, tentram dan merasakan 

                                                           
6John W. Santrock, Perkembangan Remaja, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama), 2004 

H,199. 
7Ibid John W. Santrock,Perkembangan Remaja hlm, 200 
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kehangatan kasih sayang dari orang tua yang lengkap disisi lain, mereka 

merasakan kecemburuan, meresa marah dengan keadaan,dan kemudian 

menimbulkan stress dan tekanan-tekanan disitulah akan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan pada anak (remaja) seperti mencari 

ketenangan dengan melampiasakan dengan narkoba atau obat-obatan 

terlarang lainnya yang akan menjerumuskan remaja pada ketidaksehatan 

pada remaja. 

Dari fenomena di atas untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 

kondisi pada anak remaja setelah orang tuanya bercerai maka dari itu 

penulis tertarik untuk meneliti tentang ”Kondisi Mental Remaja Pasca 

Perceraian Orang tua di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi mental remaja pasca perceraian Orang tua di Desa 

Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui kondisi mental remaja pasca perceraian orang tua di 

Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara 

lain : 

1. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang latar belakang kondisi 

mental remaja pasca perceraia orang tua. 

2. Dapat dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang 

akan datang. 

3. Diharapkan  penelitian ini  dapat berguna bagi masyarakat khususnya 

orangtua, bangsa dan negara.  

 

E.  Penegasan Istilah  

1.  Kondisi, adalah suatu keadaan seseorang individu. Sedangkan Mental, 

Kata mental diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata mens atau metis yang 

memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental 

ialah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat 

mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik 

individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi (suasana) 

mental.
8
 

2. Remaja, Menurut Anna Freud  masa remaja juga dikenal dengan masa 

“strom and stress” dimana terjadi pergolakan emosi yang diiringi 

pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. 

Fase-fase masa remaja (pubertas) menurut Monks dkk  yaitu antara umur 

12 – 21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun termasuk masa remaja 

                                                           
8 Kartini Kartono dan Jenny Andari, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam, 

(Bandung , Mandar Maju, 1989), hlm. 3. 
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awal, 15-18 tahun termasuk masa remaja pertengahan, 18-21 tahun 

termasuk masa remaja akhir.
9
 Di dalam penelitian ini yang di fokuskan 

penulis adalah remaja Akhir. 

3.  Pasca adalah suatu kata terikat yang artinya sesudah suatu kejadian yang 

terjadi. 
10

Perceraian, adalah berakhirnya suatu  pernikahan.  Saat  kedua 

pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa 

meminta pemerintah untuk dipisahkan. Perceraian ialah putusnya 

hubungan perkawinan antara suami dengan istri. 
11

 Perceraian dalam 

istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan 

perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang 

artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu 

digunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian  

suami  istri.  Adapun  yang dimaksud dengan perceraian disini adalah 

putusnya/berpisahnya  hubungan suami isteri karena sudah tidak ada lagi 

kecocokan dan dalam perceraian tersebut mereka telah memiliki anak yang 

berusia remaja. 

                                                           
9Sunarto, H., dkk.2008.  Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. 

Ke-4. Hal.68. 
10 http://kbbi.web.id/pasca-  dilihat pada tanggal,09 Juli 2017 pada jam 19:36 
11Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta Pustaka Husna, 1993),h,1. 


