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BAB II 

KAJIAN TORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Kondisi Mental  

Zakiah Drajat mendefenisikan bahwa mental yang sehat adalah 

terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan 

dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan 

ligkungan  berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk 

mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka 

individu memiliki integrasi, penyesuian dan identifikasi positif terhadap orang 

lain. 
12

 

Ciri-ciri mental yang sehat  

Kesehatan mental menurut Sudarsono Djuri balai diklat kehutanan 

bogor adalah : 

a. Jujur (sidik), yaitu orang yang setia, iklas, bertanggung jawab, terbuka dan 

tulus 

b. Terpercaya (amanah), yaitu orang yang dapat dipercaya baik dalam 

bersiakap berbicara maupun dalam berbuat, jadi tidak munafik 

c. Adil, yaitu orang yang bisa melihat dan menepatkan permasalahan secara 

profesional, obyektif tidak pilih kasih 

                                                           
12 M. Fahli Zatra Hadi, Konseling Kesehatan Mental, ( Riau Creative Multi Media 2014), h, 3. 
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d. Konsisten (Istiqomah), yaitu yaitu orang yang taat azaz, berprinsip dan 

tidak mudah terombang ambing pada lingkungan 

e. Memliki sifat yang terbuka 

f. Memiliki sikap untuk siap selalu berusaha 

g. Menghargai perbedaan pendapat 

h. Memanfaatkan waktu secara tepat 

i. Dapat bekerjasama, yaitu orang yang dengan mudah meyesuaikan diri 

dengan lingkunagannya 
13

 

Kalau kita perhatikan orang dalam kehidupan sehari-sehari, akan 

bermacam-macamlah yang terlihat. Ada yang kelihatan selalu gembira dan 

bahagia walaupun apapun keadaan yang selalu gembira dan bahagia, walau 

apapun keadaan yang dihadapnya. Dia disenangi orang, tidak ada yang 

membenci atau tidak menyukainya dan pekerjaannya selalu lancar. 

Sebaliknya ada pula yang sering mengeluh dan bersedih hati, tidak 

cocok dengan orang lain dalam pekerjaanya tidak bersemangat serta tidak bisa 

memikul tanggung jawab, hidupnya penuh dengan kegelisahan, kecemasan 

dan ketidakpuasan dan sering di serang penyakit yang dapat diobati. Mereka 

yang tidak pernah merasa kebahagian.Disamping itu ada pula orang yang 

dalam kehidupannya suka menganggu, melanggar, dan ketenangan orang lain, 

suka mengadu domba, menfitnah, menyeleweng, menipu dan sebagainya. 

                                                           
13 Dikutip oleh skripsi  Indah Nurmita sari dengan judul Pengasuhan islami Single Perent 

terhadap kesehatn mental anak remaja ( Yogyakarta 2011) 
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Gejala- gejala mengelisahkan itulah yang mendorong para ahli ilmu 

jiwa menyelidiki apa yang menyebabkan orang yang tidak mampu 

medapatkan ketenangan dan kebahagian dalam hidup ini.
14

 

Pengertian dari kesehatan mental menurut buku M. Fahli Zatra Hadi : 

a. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan 

menghadapi maslah-masalah  dan kegoncangan-kegoncangan biasa 

adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik)  dan merasa 

bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan 

potensi yang ada pada dirinya seoptimal mungkin.
15

 

b. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat dan lingkungan tempat 

dia hidup. 

c. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-

sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesangupan untuk 

mengahadapi problema-problema yang bisa terjadi, serta terhindarnya 

kegelisahan-kegelisahan dan pertentangan konflik. Defenisi ini 

menunjukan bahwa fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, 

pandangan dan keyakinan harus menunjang dan bekerja sama  sehingga 

menciptakan keharmonisan hidup, yang menjauhkan seseorang dari 

konflik kegelisahan hidup. 

                                                           
14 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental ( PT. Gunung Agung, Jakarta 1982),h, 10. 
15 M. Fahli Zatra Hadi  Ibid, hlm ,4 
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d. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat dan pembawaan, yang 

ada emaksimal mungkin, sehingga membawa kebahagiaan diri serta 

terhindarnya dari penyakit jiwa. 

e. Kesehatan mental adalah tewujudnya keserasian yang sungguh-sungguh 

antara fungsi kejiwaan dan terciptnyapenyesuaian diri antara manusia dan 

dirinya dan lingkungannya berlandaskan keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah serta tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan Kesehatan 

mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, 

mampu menyesuaikan diri, anggup menghadpi masalah-masalah dan 

kegoncangan-kegoncangan biasa, dan merasa dirinya meraasa berharga, 

berguna dan bahagia serta dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada 

dirinya.
16

 

Menurut M. Buchori kesehatan mental adalah ilmu tentang prinsip-

prinsip peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur tentang mempertinggi 

kesehatn rohani.
17

 

Dr. Kartini dan kartono mengatakan bahwa orang yang memiliki 

mental yang sehat memiliki sifat-sifat khas, antara lain mempunyai 

kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan-tujuan hidupyang 

                                                           
16 M. Fahli Zatra Hadi Op.Cit M. Hlm 5 
17 Jalaludin, Psikologi Agama ( PT. Raja Grafindo Persada  Tahun 2011),h,166 
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jelas memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap 

potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi 

kepribadian dan memiliki batin yang selalu tenang.
18

 

Fatimah, juga  menjelaskan  anak  dengan  penyesuaian  diri  yang 

negatif, tidak mampu mengarahkan dan mengatur dorongan-dorongan dalam 

pikiran, kebiasaan, emosi, sikap dan perilakunya dalam menghadapi tuntutan 

dirinya dan masyarakat, serta tidak mampu menemukan manfaat dari situasi 

baru dalam memenuhi segala kebutuhan secara sempurna dan wajar.
19

 

a. Golongan yang tidak sehat mentalnya 

Golongan yang kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa 

terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini di 

akibatkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadap kenyataan 

hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala-gejala umum 

yang kurang sehat mentalnya yakni, dapat diliha dari beberapa segi, antara 

lain : 

1) Perasaan 

Orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah 

karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

 

                                                           
18 Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental ( Pustaka Setia Tahun 1999) hal,9. 
19 Fatimah,  E.  2006.    Psikologi  Perkembangan  (perkembangan  peserta  didik).Bandung 

: Pustaka Setia. Hlm 195 
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2) Pikiran  

Orang yang kurang  sehat mentalnya akan mempengaruhi 

pikirannya, sehingga dia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu 

yang telah direncankan seebelumny, seperti tidak dapat berkonsentrasi 

dalam melakukan suatu pekerjaannya, pemalas, pelupa, apatis dan lain 

sebagainya.  

3) Kelakuan  

Pada umumnya orang yang yang kurang sehat mentalnya akan 

tampak pada kelakuan-kelakuan yang tidak baik, seperti keras kepala, 

suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan 

segala yang bersifat negatif. 

Dari penjelasan diatas, maka dalam hal ini tentunya pembinaan 

yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian secara kelseluruhan. 

Pembinaan mental secara efektif dilakukan dengan memperlihatkan faktor 

kejiwaan sasaran yang akan di bina. Pembinaan yang dilakukan meliputi 

pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental pada umumnya 

dilakukan sejak anak masih kecil. Pembinaan mental merupakan salah 

satu cara membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang 

bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga seseorang 

terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap 

timbulnya kenakalan pada remaja. 
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Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya 

terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Agar anak mempunyai kepribadian 

yang kuat dan sikap metal yang sehat serta akhlak yang terpuji. Semunya 

dapat di usahakan melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan 

yang diterimanya dan akan ikut menentukan pembinaan mental 

pribadinya.
20

 

b. Pengaruh kesehatan mental terhadap perasaan 

Diantaranya adalah : 

1) Rasa cemas 

Perasaan tidak menentu, panik, takut tanpa mengetahui apa 

yang ditakutkan dan tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah dan 

mencemaskan itu. 

2) Iri hati 

Seringkali orang merasa iri hati atas kebahagian orang lain. 

Perasaan ini bukan karna kebusukan hatinya seperti biasa disangka 

orang, akan tatapi karena dia tidak merasakan kebahagiaan dalam 

hidupnya. 

3) Rasa sedih 

Rasa sedih tidak beralasan, atau terlalu banyak hal-hal yang 

menyedihkan sehingga airbmukanya selalu membayangkan kesedihan. 

 

                                                           
20 Ibid Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, hlm, 28 
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4) Rasa rendah diri 

Rasa rendah diri dan tidak percaya kepada diri sendiri banyak 

sekali terjadi pada pemuda pemudi remaja. Hal ini disebabkan oleh 

problem yang mereka hadapi  yang tidak dapat penyelesaian dan 

pengertia dari orang tuanya. 

5) Pemarah  

Sesungguhnya orang dalam suasana tertentu kadang-kadang 

perlu marah, akan tetapi kalau ia sering-sering marah yang tidak pada 

tempatnya atau tidak seimbang dengan sebab yang menimbulkan 

marah itu, maka yang demikian ada hubungannya dengan kesehatan 

mental.
21

 

2. Pengertian Remaja 

Masa remaja, menurut Mapiare, berlansung antara umur 12 tahun 

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki 13 sampai dengan 22 

tahun. Remaja dalam bahasa aslinya disebut Adolescere, berasal dari bahasa 

latin yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih 

lanjut, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang sangat luas 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. 

Pandangan ini didukung oleh Pieget yang mengatakan bahwa secara 

psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi 

kedalam masyarakat dewasa, dimana individu menjadi terintegrasi kedalam 

                                                           
21Ibid, hlm 19. 
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masyarakat dewasa, suatu usia anak tidak merasa sama atau paling tidak 

sejajar.
22

 

Stanley Hall berpandangan masa remaja adalah masa perubahan-

perubahan yang sangat berarti dalam segi fisiologis, emosional, sosial dan 

intelektual dan masa remaja juga disebut dengan masa strom dan stres.
23

 

a. Ciri-Ciri Masa Remaja 

Menurut Hurlock, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dengan  periode sebelum dan sesudahnya yaitu: 

1) Masa remaja sebagai periode yang penting, remaja mengalami 

perkembangan fisik dan mental yang cepat dan penting. 

2) Masa   remaja   sebagai   periode   peralihan,   perpindahan   dari   satu   

tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya 

3) Masa remaja sebagai periode perubahan, perubahan dalam sikap dan 

perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. 

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja seringmenjadi 

masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak 

perempuan. 

 

 

                                                           
22 Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja,(PT. Bumi Aksara Jakarta 

2004)hlm,9 
23 Prof.dr. Ahmad Juntika Nurihsan, Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, ( PT. Refika 

Aditama Bandung Tahun 2011) hlm,79 
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5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas. 

Pencarian  identitas dimulai pada akhir masa kanak-kanak, 

penyesuaian diri dengan standar kelompok lebih panjang daripada 

bersikap   individualistis. Penyesuaian diri dengan   kelompok 

remaja awal masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan, 

namun lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dengan 

kata lain ingin menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain. 

6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. 

Anggapan   strereotype budaya bahwa remaja adalah anak-

anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung 

merusak dan berperilaku merusak,   menyebabkan   orang   dewasa   

yang   harus   membimbing   dan mengawasi. 

7) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, remaja mulai 

memutuskan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status 

dewasa.
24

 

3. Perceraian 

Perceraian dalam islam  adalah pemutusan hubungan suami-istri dari 

hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat Islam atau 

sah menurut syariat dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan 

memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah 

                                                           
24 Hurlock, E. B. 1999. Psikologi Perkembangan; “Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan” (Terjemahan Istiwdyanti & Soedjarno). Jakarta : Erlangga. 
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memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun 

Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik 

bagi keduanya.
25

  

a.  Faktor Penyebab Perceraian 

1) Ketidaksetiaan  salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga 

memang akan menggangu kehidupan perkawinan. Bila diantara 

keduannya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan 

tidak saling memaafkan, akhirnya percerainlah jalan terbaik untuk 

mengakhiri hububungan pernikahan itu. 

2) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga,harga barang dan jasa yang 

semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang 

belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari 

suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan 

seorang istri menuntut cerai dari suaminya 

3) Tidak  mempunyai  keturunan  juga  dapat  memicu  permasalahan  

diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan 

masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan 

itu dengan bercerai. Perbedaan prinsip hidup dan agama.
26

  

                                                           
25 http://malapratiwi26.blogspot.co.id/2013/09/perceraian-dalam-islam.html di lihat pada hari 

selasa tanggal 07 februari di jam 13:00  
26 Dariyo, A. 2003. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo hlm,8 
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Menurut Adrian perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan 

keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi 

setelah orangtua mereka bercerai dan mereka harus menerima perasaan kesedihan 

dan perasaan kehilangan yang mendalam, perasaan kehilangan, penolakan, dan 

merusak konsentrasi remaja, anak dari pasangan perceraian akan berdampak pada 

psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri sehingga hal tersbut akan 

menarik diri r
27

emaja dari lingkungan. 

 

B. Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Remaja 

Bagi kebanyakan remaja, perceraian orangtua membuat mereka kaget 

sekaligus terganggu. Masalah yang ditimbulkan bagi fisik tidak terlalu tampak 

bahkan bisa dikatakan tidak ada karena ini sifatnya fisikis, namun ada juga 

berpengaruh pada fisik setelah si remaja tersebut mengalami beberapa akibat dari 

tidak terkendalinya sikis atau keperibadiannya yang tidak terjaga dengan baik, 

salah satu contoh si remaja karena seringkali meminum-minuman beralkohol 

maka lambat laun si remaja akan mengalami penurunan system kekebalan tubuh 

yang akhirnya menimbulkan sakit. 

Keadaan tersebut jelas akan mempengaruhi psikologi remaja untuk 

keberlangsungan kehidupannya, ada beberapa kebutuhan utama remaja yang 

penting untuk dipenuhi yaitu: 

 

                                                           
27  Hurlock, E. B. Op.Cit hlm 71 
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1. Kebutuhan akan adanya kasih sayang 

2. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok 

3. Kebutuhan untuk berdiri sendiri 

4. Kebutuhan untuk berprestasi 

5. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain 

6. Kebutuhan untuk dihargai 

7. Kebutuhan untuk memperoleh palsafah hidup yang utuh 

 Kehidupan mereka sendiri berkisar pada berbagai masalah khas remaja 

yang sangat nyata, seperti bagaimana menyesuaikan diri dengan teman sebaya, 

apa yang harus dilakukan dengan seks atau narkoba, ataupun isu-isu kecil tetapi 

sangat penting, seperti jerawat, baju yang akan dikenakan, atau guru yang tidak 

disenangi. Remaja sudah merasa cukup sulit mengendalikan kehidupan mereka 

sendiri sehingga pasti tidak ingin diganggu dengan kehidupan orangtua yang 

mengungkapkan perceraian. Mereka tidak memiliki ruang atau waktu lagi 

terhadap gangguan perceraian orangtua dalam kehidupan mereka. Selain itu, 

remaja secara psikologis sudah berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih 

bergantung pada orangtua, saat ini mereka memiliki suara batin kuat yang 

memberitahu mereka untuk menjadi mandiri dan mulai membuat kehidupan 

mereka sendiri. Tetap bergantung tidak sesuai lagi untuk rasa aman dan 

kesejahteraan diri mereka.
28

  

                                                           

28http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-

perceraian.html) dilihat pada jam 8:00 tgl 25 februari 2017 

http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html
http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html
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C. Perasaan – Perasaan Ketika Orang Tuanya Bercerai 

Hal ini terlihat antara  lain : 

1. Tidak aman (insecurity) 

Para remjaja setelah ditinggalkan cerai oleh orang tuanya kebanyakan 

dari mereka merasa kurang aman, salah satunya untuk biaya kehidupannya 

bukan masalah perlindungan, karena pada masa remaja biasanya merkeka 

tidak bigitu membutuhkan orang tua, dan ini biasanya terjadi pada remaja 

yang bebas dari awal sebelum perceraian ia tidak begitu menuruti apa kata 

orang tuannya. 

2. Sedih 

Remaja yang awalnya merasa nyaman dengan orang tua tentu akan 

merasa sedih jika orang tua mereka berpisah atau bercerai dan mungkin si 

remaja tersebut akan merasa kehilangan, beda dengan si remaja yang awalnya 

tidak begitu mengharapkan kehadiran dari orang tua karena banyak jaman 

sekarang anak sudah tidak lagi menghargai kehadiran orang tua, dan itu bisa 

di sebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. 

3. Marah 

Dengan adanya perceraian seorang anak seringkali emosinya tidak 

terkontrol dengan baik sehingga mereka sering kali marah yang tidak karuan, 

banyak teman dekat yang menjadi sasaran amarahnya padahal sebenarnya 

bukan pada temannya yang bermasalah. 
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4. Kehilangan 

Dominan pada remaja setelah terjadi perceraian itu akan merasa 

kehilangan baik besar atau kecil perasaan yang ditimbulkan oleh si remja 

tersebut 

5. Merasa bersalah dan menyalahkan diri 

Remaja sering murung dan mereka sering berfikir yang mendalam 

sehingga mereka banyak diam, jarang berkomunikasi dengan orang lain, tidak 

nyaman berada dengan orang lain, ini terjadi terutama pada anak yang 

berperilaku baik, si remaja akan berfikir dan merenungkan orang tuanya 

bercerai itu apakah gara-gara dirinya atau faktor lain, dan ini sering menjadi 

pertanyaan besar yang terjadi pada diri mereka. 

6. Timbul rasa malu terhadap teman-temannya, 

Pasti ia akan berpikir bahwa teman-temannya akan membicarakan hal 

itu di sekolah maupun diluar sekolah atau jadi sering untuk menyendiri. 

Sehingga mengganggu konsentrasi belajar anak. Prestasi anak di sekolah akan 

menurun baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
29

 

 

 

 

 

 

                                                           
29  Ibid 
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D. Hukum Perceraian menurut islam : 

Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan: “Adapun hukumnya berbeda-beda 

sesuai dengan perbedaan keadaan, terkadang hukumnya mubah, terkadang 

hukumnya makruh, terkadang hukumnya mustahab (sunnah), terkadang 

hukumnya wajib, dan terkadang hukumnya haram. Hukumnys sesuai dengan 

hukum yang lima. 

1. Makruh  

Talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak 

tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian. Padahal 

keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. 

2. Haram  

Talak yang hukumnya haram yaitu ketika di jatuhkan tidak sesuai 

petunjuk syar’i. Yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang 

dalam agama kita. dan terjadi pada dua keadaan: 

Pertama : Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan 

haid  

Kedua : Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah 

digauli tanpa diketahui hamil/tidak. 

3. Mubah (boleh) 

Talak yang hukumnya mubah yaitu ketika suami berhajat atau 

mempunyai alasan untuk menalak istrinya. Seperti karena suami tidak 

mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada 
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pada istri sementara suami tidak sanggup bershabar kemudian 

menceraikannya. Namun bershabar lebih baik. 

4. Sunnah 

Talak yang hukumnya sunnah ketika di jatuhkan oleh suami demi 

kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama 

dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. 

Seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan 

merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak 

yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan 

terhadap istri. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah subhaanahu 

wata’ala : 

 َوأَْحِسنُوا إِنَّ هللاَ يُِحبُّ الُمْحِسنِيهَ 

“Dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang  

yang berbuat baik.”(Qs. Al Baqarah :195)
30

 

 

7. Wajib 

Talak yang hukumnya wajib yaitu bagi suami yang meng-ila’ istrinya 

(bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya 

selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. 

Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau 

hakim yang menjatuhkan talak tersebut. 
31

 

                                                           
30Al-Qur’an dan terjemahan Dapertemen Agama Republik Indonesia (CV. Asy-Syifa 

Semarang) hlm ,23 
31Fiqih Muyyasar kumpulan para ulama, hlm 9,tahun 2000 
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E Mavis Hetherington telah mengadakan sejumlah penelitian mengenai 

dampak perceraian terhadap perkembangan anak dan remaja, dalam sebuah studi 

panjang terbaru hetherington telah menemukan pada awal masa remaja anak yang 

dewasa terlalu dini berasal dari keluarga yang bercerai sering terlibat dalam 

konflik dengan ibunya , berprilaku tidak patuh, memiliki harga diri yang rendah 

dan lebih mengalami masalah dalam hubungan dengan lawan jenis.
32

 

Juth Wallerstein dan Joan Kelly meneliti 60 keluarga di Kalifornia 

beberapa diantara anak-anak usia remaja dalam menghadapi situasi perceraian 

memahami sekali akibat yang bakal terjadi. Hetherington mengungkapkan, ”Jika 

perceraian dalam keluarga itu terjadi saat anak menginjak usia remaja, mereka 

akan mencari ketenangan entah di tetangga, sahabat, atau teman sekolah. 
33

 

Peristiwa perceraian itu menimbulkan berbagai akibat terhadap orangtua dan 

anak. Dagun, berpendapat bahwa perceraian juga dapat menimbulkan stres dan 

trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis.
34

 

 

E. Kondisi Remaja Pasca Peceraian  

Anak (Remaja) merupakan korban yang paling terluka ketika orang 

tuanya memutuskan untuk bercerai. remaja dapat merasa ketakutan karena 

kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua 

yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan 

                                                           
32 Fuad Said, Ibid Perceraian Menurut Hukum Islam, hlm, 99 
33 Save M.Dagun, Psikologi Keluarga, (PT. Asdi Mahatsya, Jakarta 2000), h, 115-116. 
34 Dagun, M. S. 2002. Psikologi Keluarga. Jakarta : Rineka Cipta. h, 115 
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menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan 

menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. 

Sayangnya terkadang para orang tua menjadi lupa bahwa perceraian tidak 

hanya menyangkut kedua belah pihak saja, suami dan istri. Adapun anak – anak 

yang menjadi bukti cinta kasih pasangan dan merupakan amanah yang diberikan 

Tuhan kepada orang tua untuk dirawat dan diberi kasih saying, menjadi terkena 

pengaruh dari adanya kasus ini. Orang tua kemudian demi kepentingannya 

pribadi menjadi egois untuk kemudian mengambil keputusan saling berpisah 

tanpa memperhatikan dampak yang terjadi kepada anak – anak mereka. Terlebih 

lagi untuk anak – anak usia dini yang masih perlu belaian kasih sayang dan begitu 

tergantung dengan orang tuanya, hal tersebut tentu baik disadari ataupun tidak 

akan mempengaruhi kepribadian anak. Rasa aman dan kehangatan keluarga yang 

menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tak didapatkan akan begitu berpengaruh 

dalam kehidupannya baik semasa anak–anak maupun setelah dewasa. Walaupun 

kadangkala, perceraian merupakan satu-satunya alasan untuk kehidupan yang 

baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, 

baik secara psikologis maupun secara fisik. 

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara 

ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah 

mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut 

mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat mebuat anak menjadi 

serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah 
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besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-

anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang 

bisa merugikan.
35

 

 

F. Kajian Terdahulu 

Hasil dari analisis data penelitian Prihatiningsih,Sutji tentang kenakalan 

remaja pada remaja putra korban perceraian orang tua menyimpulkan bahwa 

perceraian orang tua  berdampak terhadap kehidupan subyek. Perasaan yang 

dialami subyek adalah perasaan terluka, marah, terabaikan dan tidakdicintai 

secaraterus-menerus.  

Hal ini membuat remaja putra akan mengalami  beberapa emosi yang 

umum selama dan sesudah perpisahan orangtuanya. Untuk menolong subyek 

mengatasi kehilangan yang dialami subyek,sangat penting bagi orangtua untuk 

menolong remaja putra mengenali perasaan-perasaan itu  dan mengatasi untuk 

bisa menerima keadaan kedua orangtua yang sudah bercerai.
36

 

Penelitian Muawanah, Sulis menyebutkan bahwa perceraian orangtua 

mempunyai pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap  perkembangan anak, hal 

itu telah ditunjukkan oleh eksperimen-eksperimen yang diadakan oleh H.Thomae 

(28) dijaman barat, tahun 1957. Perceraian orang tua pada umumnya memiliki  

                                                           
35http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian, dilihat pada hari senin tanggal 4 Desember 2016 jam 

14 :00 
36 Prihati Ningsih Sutji, Penelitian Kulitatif, Bandung,hlm,10. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian
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pengaruh  yang  negatif  terhadap  perkembangan  anak,  hanya  saja pengaruh  

negatif  tersebut  dapat  diatasi  atau  tidak  oleh  anak-anak  yang bersangkutan.   

Dalam mengahadapi  situasi problem yang demikian, seorang remaja 

dapat bereaksi negatif dan dapatpula bereaksi positif, reaksi positif akan ditandai 

dengan sikap memaafkan,sedangkan reaksi negatif tercetus dalam sikap 

pemberontakan. Bentuk pemberontakan itu  bermacam-macam, baik dalam arti 

positif maupun negatif. Dalamarti yang negatif,pemberontakan tersebut menjadi 

kenakalan-kenakalan    yang  sifatnya  criminal,  karena  mereka  tidak  dapat 

merasakan kasih sayang  yang sebenarnya mereka dambakan, maka dalam diri 

mereka timbul kebencian,dendam irihati,dan sebagainya. 

Penelitian Lundiati, Lilik yang berupa skripsi menyebutkan bahwa 

perceraian orangtua akan memberikan dampak pada perkembangan kehidupan 

anak terutama dalam pembentukan emosionalnya.  Namun kondisi kehidupan    

keluarga  akan  menentukan   bagaimana    anak  menjalani  hidup selanjutnya  

dan tidak jarang anak dari keluarga yang bercerai mempunyai sifat nakal, kurang 

percaya diri sehingga dalam dia bersosialisasi tidak berjalan baik. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa perceraian orang 

tua sangatlah berpengaruh kondisi mental pada anak remaja karena membentuk 

kondisi mental anak kuncinya adalah keluarga apabila keluarganya harmonis 

adalah dambaan setiap anak. 
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G. Kerangka Pikir 

Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebelumnya orang 

tersebut sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang disenangi-Nya. Juga harus 

direnungkan seandainya Allah memang benar-benar memberi hidayah secara 

Cuma-Cuma(tanpa memandang orang itu taat atau tidak taat kepada-Nya). 

Adanya pemahaman yang keliru mengenai masalah pemberian hidayah Allah ini 

mengakibatkan orang malas berjuang untuk memahami kebenaran dan melawan 

hawa nafsunya. Ia akan selalu berdalih bahwa kesesatan ini karena Allah belum 

memberikannya hidayah. 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Secara umum Menurut 

islam 

Remaja 

Remaja Awal 12-

16 tahun 
Remaja Akhir 17-

25 tahun 

Korban perceraian 

orang tua 

sosial fisik 

1. Tawuran 

2.  Mencuri 

3. Merokok 

4.  Narkoba 

5.  Dan penyakit 

masyarakat yang 

lain lainnya 

 

1. Minder 

2. Tidak fokus 

3. Pemarah 

4. Berkhayal 

5. Tidak sopan 

1. Terbebas dari 

penyakit jiwa 

2. Terwujudnya 

keserasian 

3. Mampu 

menyesuaikan diri 

secara fleksibel 

4. Mengembangkan 

potensi diri 

1. Melaksanakan printah 

Allah 

2. Berakhlak Qarimah 

3. Tidak punya penyakit hati 

4. Jiwa yang suci 

5. Khusyuk 

Kondisi 

mental 
 

 


