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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Makna Hidup 

 

1. Pengertian Makna Hidup 

Hidup haruslah memiliki tujuan, dan tanpa tujuan manusia tidak akan 

memperoleh apa-apa, tidak akan menemukan makna mengenai untuk apa dia 

ada dalam kehidupan ini.Dengandemikian, hidup adalah karunia Nya yang 

harus dihidupi dan hal itu tercermin pada hidup yang bermanfaat, yang selalu 

mampu memberi makna bagi diri sendiri dan sesamanya (Wardani, 2012:79). 

Bastaman (2007:45) mengatakan makna hidup adalah hal-hal yang 

dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dan kehidupan (the purpose in life). 

Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk 

merasakan arti dan maksud hidup (Corey dalam Nirmala, 2013:27). Makna 

hidup apabila berhasil ditemukan dan mereka yang berhasil menemukan dan 

mengembangkannya akan merasakan kebahagiaan sebagai ganjarannya 

sekaligus terhindari dari keputusasaan. Makna hidup sudah terpatri di dalam 

hidup seseorang, baik dalam kondisi kehidupan senang ataupun susah 

(Bastmaan, 2007:38). 

Tasmara (2001:135) mengatakan bahwa makna hidup adalah cara 

seseorang untuk mengisi kehidupannya dan memberikan gambaran 

menyeluruh yang menunjukkan arah dalam caranya manusia berhubungan 
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dengan dirinya sendiri, orang lain dan alam sekitarnya atas dasar rasa 

Mahabbah Lillah. Bagi manusia yang daya jangkaunya masih serba terbatas, 

Tuhan dan segala ciptaan-Nya sering tetap merupakan misteri abadi yang harus 

dihadapi dengan sikap, perasaan, pemikiran, dan usaha-usaha yang dilandasi 

dengan penuh keimanan (Bastaman, 2007:54). Dengan demikian, hidup yang 

bermakna adalah corak kehidupan yang sarat dengan kegiatan, penghayatan, 

dan pengalaman-pengalaman bermakna, yang apabila hal itu terpenuhi akan 

menimbulkan perasaan-perasaan bahagia dalam kehidupan seseorang 

(Bastaman, 2007:55). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna 

hidup ialah sesuatu yang dianggap penting dan berharga bagi kehidupan 

seorang individu dalam rangka untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik 

dan bahagia. 

2. Aspek-aspek Kebermaknaan Hidup 

Frankl (dalam Bastaman, 2007:41-45) menyebutkan tiga komponen 

makna hidup yang saling berhubungan erat dan mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya, yaitu: 

a. Kebebasan berkehendak (freedom of will) 

Kebebasan berkehendak adalah kebebasan yang dimiliki seseorang 

untuk menentukan sikap dalam hidupnya, menentukan apa yang dianggap 

penting dan baik bagi dirinya. Kebebasan dalam hal ini bukanlah kebebasan 

yang mutlak dan tanpa batas, namun kebebasan yang diimbangi sikap tanggung 

jawab agar tidak berkembang menjadi kesewenangan. 
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b. Kehendak hidup bermakna (will to meaning) 

Kehendak hidup bermakna adalah hasrat yang memotivasi setiap orang 

untuk bekerja, berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya 

dengan tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna. 

c. Makna hidup (meaning of life) 

Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, benar dan 

didambakan serta memberi nilai khusus bagi seseorang. Bila berhasil 

ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan demikian 

berarti dan berharga. 

3. Ciri-ciri Individu Yang Mencapai Kebermaknaan Hidup 

Secara umum Frankl (dalam Baihaqi, 2008:174-176) mengungkapkan 

ciri-ciri individu yang berkepribadian sehat yang mampu mencapai makna 

hidup yaitu: 

a. Bebas memilih langkah-langkah tindakan sendiri 

Seseorang akan merasa bebas dalam menentukan sikap terhadap kondisi 

lingkungan maupun diri sendiri. Dalam batas-batas tertentu manusia memiliki 

kemampuan dan kebebasan untuk melakukan tindakan demi kehidupan yang 

berkualitas. 

b. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan sikap hidup 

yang dianut 

Tujuan hidup yang jelas dan kegiatan yang terarah akan membuat 

seseorang merasakan puas dan senang dengan tugas dan pekerjaannya sehingga 

akan dilakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi untuk 
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dirinya sendiri. Ia juga menjadi orang yang mampu menentukan sendiri apa 

yang akan dilakukannya danapa yang paling baik bagi dirinya dan 

lingkungannya. 

c. Tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar 

Manusia memiliki keleluasaan untuk dapat menentukan impian-impian 

yang ingin diraihnya dan menentukan sendiri hal-hal apa yang terbaik bagi 

dirinya. 

d. Telah menemukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan individu 

Tugas-tugas dan nasib-nasib adalah unik bagi setiap individu dalam 

periode-periode waktu, maka setiap orang harus menemukan caranya sendiri 

untuk merespon. Sama halnya seseorang harus menemukan arti kehidupan 

yang cocok bagi dirinya masing-masing. 

e. Secara sadar mengontrol kehidupannya 

Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, betapapun 

buruknya keadaan. Ketika seseorang dihadapkan pada keadaan yang buruk 

maka akan dihadapi dengan tabah dan sadar bahwa akan hikmah dibalik setiap 

cobaan. Tidak akan terlintas sedikitpun keinginan untuk melakukan bunuh diri 

sebagai jalan keluarnya. 

f. Mampu mengungkap nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman atau sikap 

Melalui karya yang bermanfaat dan kebajikan terhadap orang lain, 

meyakini dan menghayati keindahan, kearifan dan cinta kasih serta mengambil 

sikap tepat atas penderitaan yang tak dapat dihindarkan lagi menunjukkan 

tercapainya makna hidup. 
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g. Telah mengatasi perhatian terhadap diri 

Menjadi sehat secara psikologis adalah bergerak ke luar fokus pada diri, 

kemudian mengatasinya, menyerapinya dalam arti dan tujuan seseorang. Maka 

dengan demikian ‘diri’ akan dipenuhi dan diaktualisasikan secara spontan dan 

wajar. 

h. Berorientasi pada masa depan 

Menurut Frankl, “kekhasan manusia ialah dia hanya dapat hidup dengan 

melihat ke masa depan”. Alasan untuk meneruskan kehidupan harus ada untuk 

dapat menyelesaikan tujuan dan tugas-tugas yang akan datang, kalau tidak 

maka kehidupan akan kehilangan arti. 

i. Komitmen terhadap pekerjaan 

Melalui pekerjaan atau tugas maka seseorang telah mengungkapkan 

nilai daya cipta. Apa yang dia masukkan dalam pekerjaan berkenaan dengan 

kepribadiannya sebagai manusia yang unik akan memberikan arti bagi 

kehidupan. 

j. Memberi dan menerima cinta 

Salah satu sifat orang yang mampu mengatasi diri adalah kemampuan 

untuk memberi dan menerima cinta. Apabila dia dicintai maka keberadaannya 

yang unik dan istimewa dapat diterima orang lain. Bagi orang yang 

mencintainya, mereka akan menjadi sangat diperlukan dan tidak dapat diganti. 
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4. Karakteristik Makna Hidup 

Menurut Bastaman (2007:51) makna hidup memiliki karakteristik, yaitu: 

a. Bersifat unik, pribadi dan temporer, artinya apa yang dianggap berarti oleh 

seseorang belum tentu berarti pula bagi orang lain. Dalam hal ini makna 

hidup seseorang dan apa yang bermakna pada diri mereka mempunyai sifat 

khusus, berbeda dan tidak sama dengan makna hidup orang lain, serta akan 

berubah dari waktu ke waktu. 

b. Bersifat spesifik dan nyata, artinya makna hidup dapat ditemukan dalam 

pengalaman dan kehidupan sehari-hari serta tidak perlu selalu dikaitkan 

dengan hal-hal yang serba abstrak, filosofis, tujuan-tujuan idealistik dan 

prestasi-prestasi akademis yang menakjubkan. 

c. Makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri, artinya memberikan 

pedoman dan arah berfungsi sebagai pedoman dan pengaruh kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga makna hidup seakan-akan 

menentang untuk dipenuhi. 

5. Sumber-Sumber Yang Mempengaruhi Makna Hidup 

Bastaman (2007:47) mengemukakan ada tiga bidang kegiatan yang 

secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang untuk 

menemukan makna hidup di dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan dan 

dipenuhi. Ketiga nilai tersebut adalah: 

a. Creativities Values (nilai-nilai kreatif) 

Merupakan kegiatan berkarya, bekerja, melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Melalui karya dan 
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kerja seseorang dapat menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan secara 

bermakna. Dengan demikian pekerjaan seseorang akan lebih merasa berarti 

daripada tidak sama sekali. Sifat positif dan mencintai pekerjaan itu serta cara 

bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaannya yang akan 

membuat seseorang menemukan makna hidup. 

b. Experiental Values (nilai-nilai penghayatan) 

Merupakan keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, 

kebajikan, keindahan, keimanan, serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini 

suatu nilai dapat menjadikan seseorang berarti dalam hidupnya. Telah banyak 

orang yang merasa menemukan arti hidup dari agama yang diyakininya, atau 

ada orang-orang yang menghabiskan sebagian besar usianya untuk menekuni 

cabang seni tertentu. Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang menghayati 

perasaan berarti dalam hidupnya.  

Dengan mencintai dan merasa dicintai, seseorang akan merasakan 

hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang membahagiakan. 

c. Attitudinal values(nilai-nilai bersikap) 

Adalah menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian 

segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, seperti sakit 

yang tak dapat disembuhkan, kematian, dan menjelang kematian, setelah segala 

upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. Sikap menerima dengan penuh 

ikhlas, tabah dengan hal-hal tragis yang tidak mungkin dielakkan lagi dapat 

mengubah pandangan seseorang yang semula diwarnai penderitaan semata-

mata menjadi pandangan yang mampu melihat makna dan hikmah dari 
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penderitaan itu. Penderitaan memang akan dapat memberikan makna dan guna 

apabila seseorang dapat mengubah sikap terhadap penderitaan itu menjadi 

lebih baik lagi. 

6. Komponen-Komponen Yang Menentukan Keberhasilan Dalam Pencarian 

Makna Hidup 

Menurut Bastaman (dalam Chaidir, 2014:28) ada beberapa komponen/ 

kualitas diri yang diperlukan individu untuk meraih hidup bermakna, yaitu:  

a. Pemahaman Pribadi 

Pemahaman pribadi pada dasarnya membantu memperluas dan 

mendalami beberapa aspek kepribadian dan corak kehidupan seseorang. 

Misalnya mengenali keunggulan dan kelemahan pribadi serta kondisi 

lingkungannya, menyadari keinginan masa kecil, masa muda dan sekarang 

serta memahami kebutuhan yang mendasari keinginan-keinginan tersebut, 

merumuskan dengan jelas dan nyata hal-hal yang diinginkan untuk masa yang 

akan datang serta menyusun rencana yang realistis untuk mencapainya.   

b. BertindakPositif 

Tindakan positif menekankan pada tindakan nyata yang mencerminkan 

pikiran dan sikap yang baik dan positif. Untuk menerapkan metode bertindak 

positif, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu memilih tindakan nyata yang 

benar-benar dapat dilakukan secara wajar tanpa terlalu memaksakan diri, waktu 

yang digunakan fleksibel dari yang berlangsung selama beberapa detik hingga 

jangka panjang yang berkesinambungan, citradiri yang akan dicapai benar-

benar diinginkan dan realistis, memperhatikan reaksi-reaksi spontan dari 
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lingkungan terhadap usaha untuk bertindak positif, dan ada kemungkinan untuk 

bertindak positif pada awalnya dirasakan sebagai tindakan berpura-pura namun 

jika dilakukan secara konsisten, serius dan dihayati akan menjadi kebiasaan.   

c. Pengakraban hubungan 

Pengakraban hubungan menganjurkan agar seseorang membina 

hubungan yang akrab dengan orang tertentu seperti anggota keluarga, teman 

ataupun rekan kerja.  

d. Pendalaman Tri-nilai 

Pendalaman Tri-nilai berarti nilai-nilai yang menjadi sumber makna 

hidup (creative value, experiential value, dan attitudinal value) yang dimiliki, 

dipahami dan di mengerti agar dapat menemukan makna hidup dan 

menetapkan tujuan hidup yang ingin diraih serta melakukan kegiatan yang 

mengarah kepada pemenuhan tujuan hidup. 

e. Ibadah 

Beribadah berarti menjalankan ibadah secara khidmat agar 

menimbulkan perasaan tenteram, mantap dan tabah, serta menimbulkan 

perasaan seakan-akan mendapat bimbingan dalam melakukan tindakan-

tindakan penting. 

7. Proses Pencapaian Makna Hidup 

Proses keberhasilan seseorang dalam mencapai makna hidup adalah 

urutan pengalaman dan tahap-tahap kegiatan seseorang dalam mengubah 

penghayatan hidup tak bermakna menjadi bermakna. Proses keberhasilan 

merupakan suatu konstruksi teoritis dimana realitasnya tidak mungkin 
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mengikuti suatu urutan tertentu secara tepat. Bastaman (dalam Chaidir, 

2014:27) menguraikan tahapan dalam penemuan makna hidup berdasarkan 

urutannya, yaitu:  

a. Tahap derita (peristiwa tragis, penghayatan tanpa makna)  

Individu merasakan emosi negatif dan menghayati hidup tidak 

bermakna, karena mengalami peristiwa tragis atau kondisi hidup yang tidak 

menyenangkan dalam  hidup. 

b. Tahap penerimaan diri (pemahaman diri, pengubahan sikap)  

Muncul kesadaran dalam diri untuk mengubah kondisi diri menjadi 

lebih baik lagi. Munculnya kesadaran diri ini disebabkan banyak hal, misalnya 

perenungan diri, konsultasi dengan para ahli, mendapat pandangan dari 

seseorang, hasil doa dan ibadah, belajar dari pengalaman orang lain atau 

peristiwa-peristiwa tertentu yang secara dramatis mengubah hidupnya selama 

ini.  

c. Tahap penemuan makna hidup (penemuan makna dan penentuan tujuan 

hidup).  

Menyadari adanya nilai-nilai berharga atau hal-hal yang sangat penting 

dalam hidup, yang kemudian ditetapkan sebagai tujuan hidup. 

d. Tahap realisasi makna (keikatan diri, kegiatan terarah dan pemenuhan 

makna hidup)   

Semangat hidup dan gairah kerja meningkat, kemudian secara sadar 

membuat komitmen diri (self-commitment) dan melakukan berbagai kegiatan 
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nyata yang lebiht erarah guna memenuhi tujuan hidupnya.Kegiatan ini 

biasanya berupa pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan. 

e. Tahap kehidupan bermakna (penghayatan bermakna, kebahagiaan)   

Pada tahap ini timbul perubahan kondisi hidup yang lebih baik dan 

mengembangkan penghayatan hidup bermakna dengan kebahagiaan sebagai 

hasil sampingnya. 

 

B. Remaja Akhir Korban Perceraian 

 

1. Pengertian Remaja 

Menurut Zulkifli (2006:63-64) orang barat menyebut remaja dengan 

istilah “puber”, sedangkan orang Amerika menyebutnya “adolensi”. Keduanya 

merupakan transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan di Negara 

Indonesia ada yang menggunakan istilah “akil baligh”, dan yang paling banyak 

menyebutnya “remaja”. Sedangkan menurut Santrock (2007:20) masa remaja 

(adolescence) sebagai periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak 

dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, 

dan sosio-emosional. Sementara Ali & Asrori (2010:9) mengatakan bahwa 

bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa 

remaja tidak berbeda dengan periode lain, dalam rentang kehidupan anak 

dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. 
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2. Batasan Remaja 

Rentang usia individu sebagai remaja berbeda-beda. Menurut Papalia et 

al. (2008:534), masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja 

akhir atau awal usia 20-an, dan masa tersebut membawa perubahan besar 

saling bertautan dalam semua ranah perkembangan. Sedangkan WHO (dalam 

Sarwono, 2013:12-13) menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia 

remaja. Namun, di Indonesia batasan usia remaja yang mendekati batasan PBB 

tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun. 

Papalia (2008:535) membagi masa remaja menjadi 2 bagian, yaitu masa 

remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal berlangsung kira-kira 

dari 11 tahun atau 12 tahun sampai 14 tahun. Masa remaja akhir berlangsung 

kira-kira 15 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan menurut Monks, dkk 

(2006:262), secara global masa remaja berlangsung antara umur 12 dan 21 

tahun, dengan pembagian 12-15 tahun: masa remaja awal, 15-18: masa remaja 

pertengahan, 18-21 tahun: masa remaja akhir. 

Santrock (2007:20) mengatakan bahwa masa remaja akhir (Late 

adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari 

kehidupan. Minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas seringkali lebih 

menonjol dimasa remaja akhir dibandingkan dimasa remaja awal. Remaja 

sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas, karena tidak termasuk 

golongan anak tetapi tidak pula termasuk golongan dewasa ataupun golongan 
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tua. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi psikis maupun 

fisiknya (Monks, dkk, 2006:259). 

3. Ciri-ciri Remaja Akhir 

Rentangan usia yang biasanya terjadi dalam masa ini (untuk remaja 

Indonesia) adalah antara 17 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 18 tahun 

bagi pria. Dalam rentangan masa itu terjadi proses penyempurnaan 

pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis yang telah dimulai 

sejak masa-masa sebelumnya. Arahnya adalah kesempurnaan kematangan. 

Pada akhir masa ini pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis 

dan sosial terus terjadi hingga masa dewasa awal. Sepanjang garis masa remaja 

akhir, mereka secara gradual menjadi pria muda secara penuh atau “young 

man” atau menjadi wanita muda secara penuh atau “young women”. Istilah 

“teenagers” tidak lagi mereka sandang (Mappiare, 1982:36). 

Mappiare (1982:36-40) menjelaskan beberapa ciri-ciri pokok dan 

penting dimasa remaja akhir. Ciri-ciri pokok penting dalam masa ini dan 

dengan jelas membedakannya dengan remaja awal, mengenai pola-pola sikap, 

pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku nampak. Adapun ciri-ciri khas pada 

remaja akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat 

Para “young man” dan “young women” ini menunjukkan ada dan 

meningkatnya kestabilan dalam aspek-aspek fisik dan psikis. Pertumbuhan 

jasmani yang sempurna bentuknya, membedakannya dengan parohan awal 

masa remaja awal. Dalam masa remaja akhir ini terjadi keseimbangan tubuh 
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dan anggota badan, panjang dan besar yang berimbang. Stabilitas itu 

mengandung pengertian bahwa mereka relative tetap dan mantap atau tidak 

mudah berubah pendirian akibat adanya rayuan atau propaganda. Akibat positif 

dari keadaan ini adalah, remaja akhir lebih “well adjusted”, lebih dapat 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam banyak aspek kehidupannya 

dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 

b. Citra diri dan sikap pandangan yang lebih realistis 

Pada masa sebelumnya (remaja awal), remaja sering memandang 

dirinya lebih tinggi ataupun lebih rendah dari keadaan yang sesungguhnya. 

Demikian pula sikap-pandangan terhadap keluarga, teman-teman, benda-

benda, pakaiannya, dan sebagainya. Kebanyakan yang terjadi dalam masa 

remaja awal adalah pandangan yang negatif yaitu rendah, kurang, jelek dari 

mereka terhadap yang mereka miliki. Tetapi dalam masa remaja akhir, keadaan 

yang semacam itu telah berkurang. Remaja telah mulai menilai dirinya 

sebagaimana adanya, menghargai milikinya, keluarganya, orang-orang lain 

seperti keadaan sesungguhnya. Akibat yang sangat positif dari keadaan remaja 

akhir seperti ini adalah timbulnya perasaan puas, menjauhkan mereka dari rasa 

kecewa. 

c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang 

Masalah-masalah wajar yang dihadapi remaja pada masa ini relatif 

sama dengan masalah yang dihadapi dalam masa remaja awal. Perbedaannya 

terletak pada cara mereka menghadapi masalah. Jika pada masa remaja awal 

mereka menghadapinya dengan sikap bingung dan perilaku yang tidak efektif, 
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maka pada masa remaja akhir ini mereka menghadapinya dengan pola pikir 

yang lebih matang. Kematangan tersebut ditunjukkan dengan usaha pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun 

dengan cara bersama teman-teman sebaya mereka. Adanya usaha-usaha 

pemecahan masalah secara lebih matang dan realistis itu merupakan produk 

dari kemampuan pikir remaja akhir yang telah lebih sempurna dan ditunjang 

oleh sikap pandangan yang lebih realistis. Akibat selanjutnya adalah 

diperolehnya perasaan yang lebih tenang. 

d. Perasaan menjadi lebih tenang 

Pada perohan awal masa remaja akhir, seringkali mereka masih 

menampakkan gejala-gejala “storm dan stress” (Mappiare, 1982:39). Namun, 

dalam proses lebih lanjut, beberapa remaja dengan cepat menunjukkan adanya 

rasa tenang. Dalam parohan akhir masa remaja akhir umumnya remaja lebih 

tenang dalam menghadapi masalah-masalahnya. Kalau pasa masa remaja awal 

mereka sering memperlihatkan kemarahan-kemarahannya, sering sangat sedih 

dan kecewa, maka pada masa remaja akhir hal demikian tidak lagi nampak. 

Keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat, cita-cita. 

Mengakibatkan mereka tidaklah terlalu kecewa dengan adanya kegagalan-

kegagalan kecil yang dijumpai. Akibat dari keadaan yang positif ini, 

menambah rasa bahagia bagi remaja akhir. Kebahagiaan akan semakin kuat 

jika mereka mendapat respek dari orang dewasa, orangtua, guru, dan konselor 

mereka di sekolah, terhadap diri dan usaha-usaha mereka. 
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4. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja Akhir 

Sebagai suatu urutan perubahan yang progresif dalam suatu pola yang 

teratur, pertumbuhan dan perkembangan tentu saja tidak berhenti dalam masa 

remaja awal. Untaian pertumbuhan dan perkembangan dalam masa remaja 

akhir merupakan kelanjutannya, dimana tergambarkan sifatnya sebagai refleksi 

ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan dalam masa remaja akhir ini.  

Adapun pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja 

akhir adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan dan perkembangan fisik (jasmani) 

Menjelang awal remaja akhir, pertumbuhan fisik remaja relatif 

berkurang, maksudnya tidak sepesat dalam masa remaja awal. Hurlock (dalam 

Mappiare, 1982:73) mengungkapkan bahwa pada usia 18 tahun bagi wanita 

dan usia 20 tahun bagi remaja pria keadaan tinggi badan mengalami 

pertumbuhan yang lambat, sehingga penambahan tinggi badan, bila terjadi, 

tidak begitu banyak. Pertambahan berat badan lebih banyak dibandingkan 

tinggi badan. Pada masa remaja akhir terjadinya penyempurnaan bentuk-

bentuk tubuh, badan dan anggota badan lainnya menjadi berimbang. 

Pertumbuhan fisik lain yang menjadi sempurna adalah antara lain wajah yang 

simetris, bentuk bahu yang berimbang dengan pinggul dan anggota badan lain. 

b. Pertumbuhan dan perkembangan seksual 

Penelitian-penelitian secara biologis-psikologis membuktikan bahwa 

pertumbuhan kelejar-kelenjar seks seseorang telah sampai pada taraf matang 

dalam usia-usia awal remaja akhir, bahkan ada juga remaja yang 
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mengalaminya dalam 1-2 tahun sebelum akhir remaja awal. Kehidupan psikis 

yang mendapat pengaruh kuat adalah minat remaja terhadap lawan jenis. 

Remaja akhir telah mengadakan pola-pola kencan yang lebih serius 

dibandingkan dengan masa remaja awal mereka. 

c. Pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan berpikir 

Menurut Herman (dalam Mappiare, 1982:79) pertumbuhan otak yang 

pesat dalam usia tertinggi dalam usia 14/16-17 tahun. Sedangkan menurut 

Piaget (dalam Mappiare, 1982:79) juga dikatakan bahwa beberapa remaja 

dalam usia pertengahan masa remaja awal atau usia 11-14 tahun kemampuan 

berpikir telah mencapai tahap berpikir formal atau “operasi formal”. 

d. Pertumbuhan dan perkembangan sikap, perasaan/emosi 

Sikap remaja akhir telah stabil. Mereka senang atau tidak senang, suka 

ataupun tidak suka terhadap sesuatu objek tertentu, didasarkan oleh hasil 

pemikirannya sendiri. Walaupun dalam banyak hal remaja masih sering masih 

digoyahkan pendiriannya oleh orangtua mereka, yang mungkin disebabkan 

oleh adanya kebergantungan ekonomis pada orangtua mereka. Kehidupan 

perasaan remaja akhir juga umumnya telah tenang. Namun, ini tidaklah berarti 

menutup kemungkinan adanya bentrok dengan orang lain. Bentrokan atau 

pertentangan pendapat dengan orang lain yang kadang-kadang terjadi 

dihadapinya dengan perasaan yang lebih teratur dan dibatasi oleh norma-norma 

orang dewasa, terutama orang dewasa yang diidentifikasikannya. 
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e. Perkembangan minat/cita-cita 

Beberapa minat yang berkembang dan dikuatkan dalam masa remaja 

akhri ini adalah minat terhadap lawan jenis, minat terhadap rekreasi dan pesta, 

serta minat/cita-cita terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

f. Perkembangan pribadi, sosial dan moral. 

Kelly (dalam Mappiare, 1982:89) menjelaskan bahwa dalam masa 

remaja, seseorang mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Keadaan 

pribadi, sosial dan moral remaja akhir berada dalam periode yang kritis atau 

“critical period”.  

Dalam periode akhir masa remaja ini individu memiliki kepribadian 

tersendiri yang akan menjadi pegangan (falsafah hidup) dalam alam 

kedewasaan. Perkembangan pribadi, sosial dan moral yang telah dimiliki 

remaja dalam masa remaja awal dan yang dimantapkannya dalam masa remaja 

akhir, banyak mempengaruhinya, bahkan memandang diri dan lingkungan 

dalam masa-masa selanjutnya. 

5. Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Menurut beberapa ahli, pada masa remaja ada beberapa tugas 

perkembangan yang harus dituntaskan, yaitu: 

a. Menurut Karl C. Garrison (dalam Mappiare, 1982:101-105) 

1) Menerima keadaan jasmani. 

2) Menjalin hubunga baru yang lebih matang dengan teman-teman sebaya. 

3) Menerima keadaan sesuai jenis kelamin dan belajar bersama teman-

teman yang sekelompok. 
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4) Memperoleh kebebasan emosional dari orangtua dan orang dewasa 

lainnya. 

5) Memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dalam hal yang bersangkutan 

dengan ekonomi/keuangan. 

6) Mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup. 

b. Robert J. Havighurst (dalam Sarwono, 2013:48) 

1) Menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan tubuhnya secara efektif. 

2) Menerima hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari jenis 

kelamin yang manapun. 

3) Menerima peran jenis kelamin masing-masing (laki-laki atau 

perempuan). 

4) Berusaha melepaskan diri dari ketergantungan emosi terhadap orangtua 

dan orang dewasa lainnya. 

5) Mempersiapkan karir ekonomi. 

6) Mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 

7) Merencakan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. 

8) Mencapai sistem nilai dan etika tertentu sebagai pedoman tingkah 

lakunya. 

c. William Kay (dalam Jahja, 2013:238) 

1) Menerima fisiknya sendiri dan keragaman kualitasnya. 

2) Mencapai kemandirian emosional dari orangtua/figur yang mempunyai 

otoritas. 
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3) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar 

bergaul dengan teman sebaya/orang lain, baik secara individual maupun 

kelompok. 

4) Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. 

5) Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuannya sendiri. 

6) Memperkuat self-control (kemampuan mengenali diri), atau falsafah 

hidup. 

7) Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap perilaku) 

kekanak-kanakan. 

6. Perceraian Orangtua 

Menurut Dariyo (2003:168), perceraian merupakan titik puncak dari 

pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu 

sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan 

perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Gerungan 

(2010:185) keutuhan keluarga adalah pertama-tama keutuhan dalam struktur 

keluarga yaitu bahwa di dalam keluarga itu adanya ayah di samping adanya ibu 

dan anak-anaknya. Apabila tidak ada ayah atau ibu atau kedua-duanya, maka 

struktur keluarga sudah tidak utuh lagi. Demikian juga apabila ayah atau ibu 

jarang pulang ke rumah dan berbulan-bulan meninggalkan anaknya karena 

tugas atau ada ahal-hal lain dan hal itu terjadi secara berulang-ulang, maka 

struktur keluarga itu sebenarnya sudah tidak utuh. Pada akhirnya, apabila 

orangtua hidup bercerai, keluarga itu dikatakan tidak utuh lagi. 
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Bercerai merupakan hal yang rumit dan setiap pasangan yang sudah 

menikah tidak pernah mengharapkan hal tersebut terjadi, yang mereka 

harapkan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera (Alia, 

2010:68). 

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surah Ar-Ruum ayat 

21: 











 

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteridari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi 

SAW, beliau bersabdaradhiallahu’anhu(dikutipdariSunan Abu Daawud 

3/505): 

 أَبْ َغُض اْلَََْلِل إََل اللَِّه الطَََّلقُ 

 
Artinya:“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” 

 

Hurlock (1997:307) mengatakan bahwa perceraian merupakan 

kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara 

suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah 

yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Disisi lain, Goode (dalam Wati, 
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2010:11) mengartikan perceraian sebagai terputusnya pertalian keluarga, disini 

disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk salinng 

meninggalkan dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban 

perannya. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian 

adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan 

oleh beberapa faktor sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bersatu 

dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. 

7. Sebab-sebab Perceraian 

Fauzi (dalam Halimah, 2015) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor 

penyebab perceraian, diantaranya: 

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

Alasan di atas adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh 

pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan 

oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya pihak 

ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga 

memerlukan perincian yang lebih mendetail. 

b. Krisis moral dan akhlak 

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering 

memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya 

tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat 

tindak kriminal, bahkan utang piutang. 
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c. Perzinaan 

Di samping itu, msalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya 

perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang 

dilakukan baik oleh suami maupun istri. 

d. Pernikahan tanpa cinta 

Alasan lain yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk 

mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah 

berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat 

sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk 

memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba 

menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. 

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan 

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya 

masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi 

percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara 

otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan 

antara suami istri. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai 

permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir 
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yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi (Dariyo, 2003:168). Perceraian menyebabkan rusaknya 

keutuhan dalam struktur keluarga. Apabila tidak ada ayah atau ibu atau kedua-

duanya, maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi (Gerungan, 2010:185).  

Di samping itu, perceraian berarti memutuskan pertalian keluarga karena salah 

satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan kewajiban 

perannya (Goode dalam Wati, 2010:11). 

Perceraian orangtua bagi anak adalah tanda kematian keutuhan 

keluarganya, separuh diri anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah 

orangtua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan 

kehilangan yang mendalam, penolakan dan ditinggalkan akan merusak 

kemampuan anak berkonsentrasi di sekolah. Dampak yang dapat terjadi pada 

remaja dari pasangan bercerai,  biasanya dari segi psikis, seperti perasaan malu, 

sensitif, rendah diri. Perasaan tersebut dapat membuat remaja menarik diri dari 

lingkungan (Asih dalam Ningrum, 2013:71). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alia (2010) 

ditemukan anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya mengalami 

kondisi yang traumatis yaitu tidak dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan 

sosialnya atau sulit untuk beradaptasi. Proses adaptasi anak mengalami 

masalah seperti anak menarik diri dari lingkungannya. Anak juga akan menjadi 

minder untuk bergaul dengan teman-temannya karena berasal dari keluarga 

broken home, selain itu anak tidak memiliki keceriaan seperti anak-anak lain 

yang seusia dengannya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses 

bagaimana remaja akhir menemukan makna hidupnya.  
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Makna hidup juga dapat ditemukan dalam keadaan yang sulit seperti 

perceraian. Proses menemukan makna hidup tidak terlepas dari faktor nilai-

nilai yang mempengaruhinya. Salah satu faktor nilai tersebut adalah attitudinal 

values yaitu bagaimana seorang remaja akhir mampu menerima dengan penuh 

ketabahan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi perceraian 

orangtuanya yang tidak bisa untuk dielakkan. Sikap menerima dengan penuh 

iklas, tabah dengan hal-hal tragis yang tidak mungkin dielakkan lagi dapat 

mengubah pandangan seseorang yang semula diwarnai penderitaan semata-

mata menjadi pandangan yang mampu melihat makna dan hikmah dari 

penderitaan itu. Penderitaan memang akan dapat memberikan makna dan guna 

apabila seseorang dapat mengubah sikap terhadap penderitaan itu menjadi 

lebih baik lagi. 

Seorang remaja akhir memiliki tuntutan tugas perkembangan untuk 

mempersiapkan diri memasuki masa dewasa (Kelly dalam Mappiare, 1982:89). 

Ketika seorang remaja akhir menjadi korban perceraian orangtua yang 

memiliki dampak negatif terhadap fisik, psikis, mental, dan sosial akan 

menjadi kondisi yang berat untuk mereka. Hal ini dikarenakan pada masa ini 

remaja akhir harus menuntaskan tugas perkembangannya untuk 

mempersiapkan diri memasuki masa dewasa dengan membangun pegangan 

atau falsafah hidupnya. Dengan dua kondisi berbeda terebut, yakni perceraian 

dan tugas perkembangan yang harus dituntaskan menuntut mereka untuk 

mencari titik penyelesaian, sehingga akan mendorong munculnya sikap dan 

pandangan yang mengarahkan kepada penemuan makna hidup. 

 

 


