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BAB III

BEBERAPA UPAYA ORANG TUA DALAM MEMBINA

EMOSI ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Fenomena Perceraian di Kecamatan Bukit Batu

Upaya orang tua dalam  membina emosi anak akibat perceraian di

Kecamatan Bukit Batu dilakukan di beberapa desa. Data yang diperoleh dari

kantor Kecamatan Bukit Batu tentang hak asuh anak pasca perceraian  tidak

dapat ditemukan, sehingga penulis harus meminta rekomendasi dari

kecamatan untuk ke desa-desa yang telah  direncanakan untuk melakukan

proses penelitian.

Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi mengenai  kasus

perceraian di Kecamatan Bukit Batu, penulis menemukan banyak masyarakat

Kecamatan  Bukit Batu yang melakukan perceraian. Hal ini  karena

kurangnya kesempatan suami istri melakukan komunikasi yang baik untuk

saling menceritakan ataupun mengungkapkan isi perasaan dan  masalah-

masalah yang ada di rumah tangganya.  Suami sibuk bekerja dan tidak cukup

waktu untuk bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di sini kedua belah

pihak seharusnya mempunyai kesadaran untuk mendiskusikan persoalan

rumah tangganya dengan kepala dingin dan menumbuhkan sikap saling

pengertian.

Selain kurangnya komunikasi dalam keluarga, perceraian juga terjadi

karena kurangnya kesepakatan antara suami dan istri dalam mengendali
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rumah tangga.  Seperti yang penulis lihat di lapangan, terjadi konflik di mana

pasangan  suami istri   tidak mau mengalah dalam memegang kendali rumah

tangga. Keduanya ingin memegang kendali dalam rumah tangga, sehingga

menyebabkan terjadinya pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian juga bisa disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam pembagian

peran seperti siapa yang mengasuh anak, siapa yang mencari nafkah. Hal ini

dapat menimbulkan pertengkaran dan ketidakpuasaan  antar suami istri.

Sekarang ini banyak kita lihat istri yang sibuk berkarir.

Penulis  melihat  hal yang  paling utama penyebab terjadinya

perceraian di Kecamatan Bukit Batu yaitu faktor ekonomi dan adanya orang

ketiga. Rumah tangga yang memiliki perekonomian yang rendah juga dapat

menyebabkan perceraian. Penulis melihat  di  lapangan, suami tidak bekerja

dengan tetap dan sering menganggur membuat istri tidak tahan untuk hidup

bersama suami  yang pemalas tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Sehingga  istri memutuskan untuk bercerai dan kembali ke rumah

orang tuanya.

Selanjutnya karena adanya orang ketiga. Dalam perkawinan rasa

saling percaya akan melahirkan rasa aman dan nyaman. Penulis melihat,

perceraian di Kecamatan Bukit Batu juga terjadi karena adanya

perselingkuhan dalam rumah tangga seperti suami yang selingkuh, sehingga

sering terjadi pertengkaran. Suami   meninggalkan istri pertamanya, menikah

dengan selingkuhannya.
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Dari hasil observasi penulis, perceraian yang terjadi di Kecamatan

Bukit Batu   memberikan pengaruh yang negatif  terhadap anak. Pada

umumnya,  anak akan  kehilangan minat untuk pergi dan mengerjakan tugas-

tugas sekolah. Anak bersikap bermusuhan, agresif, depresi, dan sering merasa

putus asa. Selain itu, penulis juga melihat anak memiliki rasa bersalah yang

besar, dendam kepada orang tuanya, dan bahkan cenderung melakukan hal-hal

yang menyimpang.

Menurut  Helmi,  Kepala Desa Dompas, perceraian tidak hanya terjadi

waktu hidup, tetapi juga perceraian mati yang mempengaruhi terhadap pola

asuh anak yang ada di desanya.  Anak yang salah satu orang tuanya

meninggal dunia  pasti akan merasa sangat kehilangan dan tidak bisa

menerima kenyataan bahwa ayah atau ibunya telah tiada. Anak korban

perceraian  selalu merasa  putus asa dan tidak semangat dalam menjalani

kehidupannya, seperti anak tidak mau sekolah lagi dan hanya berdiam diri di

rumah. Ada juga orang tua yang terlalu menyayangi anaknya, karena orang

asuh takut anaknya akan merasa kurang kasih sayang dan perhatian sejak

ditinggalkan oleh ayah maupun ibunya, sehingga ia menuruti kemauan anak

dan terlalu melindungi anaknya. Hal ini mengakibatkan anak merasa bebas

dan tidak  takut untuk melakukan tindakan-tindakan  yang menyimpang1.

Menurut  Syafri Efendi, Sekdes Pangkalan Jambi, mengatakan bahwa

banyak permasalahan perceraian yang ada di desanya tidak terdaftar secara

1 Helmi ,Kepala Desa Dompas, Wawancara, 10 April 2014.
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resmi dalam pemerintahan desa,  karena masyarakat yang bercerai tidak

melapor ke pemerintah desa tetapi mereka tidak  lagi hidup secara

bersamaan.2 Di sini  penulis  tetap akan  wawancarai terhadap orang yang

bercerai secara tidak resmi, karena  penelitian ini fokus pada upaya

pembinaan perkembangan emosi  anak akibat perceraian, bukan pada masalah

perceraiannya.

Dari penelitian dan wawancara yang penulis  lakukan mengenai

pengasuhan anak, ada tiga komponen yang melakukan pengasuhan anak

antara lain: anak diasuh oleh ibunya, anak diasuh oleh ayahnya, dan anak

yang tidak diasuh  oleh ibu atau ayahnya, melainkan oleh nenek ataupun

bibinya. Hal ini karena kedua orang tua tidak bisa mengasuh anaknya. Orang

tua  sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga anak dititipkan pada nenek

atau bibinya.

Penulis melakukan wawancara  dengan Poniman Sekdes Dompas

mengenai perceraian di desa Dompas. Poniman  mengatakan,  perceraian ini

sangat berdampak pada anak apalagi anak yang masih kecil, seperti kurangnya

kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Karena banyak kita lihat,

setelah bercerai ayah dari anak tersebut tidak lagi peduli dengan anaknya dan

sibuk dengan istri barunya,  sedangkan ibu dari anak tersebut sibuk bekerja

2 Syafri Efendi ,Sekretaris Desa Pangkalan Jambi , Wawancara, 10 April 2014.
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mencari nafkah untuk anaknya. Sehingga anak seharian tinggal sama nenek

atau bibinya.3

B. Pembinaan terhadap  Emosi Anak Akibat Perceraian

1. Pembinaan terhadap anak yang agresif.

Pembinaan  anak yang agresif yaitu pembinaan yang dilakukan

terhadap anak yang mengalami frustasi atau perasaan merasa bermusuhan

dengan orang lain.  Sifat agresif pada anak usia dini dapat berdampak

psikologis dan sosial. Dampak psikologisnya  berupa kecendrungan untuk

meningkatkan perilaku agresif  baik  frekuensi maupun intensitasnya

selalu meningkat. Selain itu,  perilaku agresif juga dapat menyebabkan

anak cendrung menjadi anti sosial karena ketidakmampuannya menahan

emosi. Selain dampak psikologis, dampak sosial bagi anak agresif juga

dapat mengakibatkan anak cendrung dikucilkan dan ditakuti oleh teman-

teman sebayanya4.

Berdasarkan observasi, penulis menemukan anak yang memiliki

sifat agresif.  Dimana Anak tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan

lingkungan sekitarnya, anak  merasa keluarganya tidak peduli dan sayang

kepadanya, serta tidak  mengerti dengan perasaannya. Penulis melakukan

wawancara kepada  Jumiah warga Desa Dompas  yang anaknya memiliki

sifat agresif mengenai upaya pembinaan emosi anaknya.  Adapun upaya

3Poniman, Sekretaris Desa dompas, Wawancara, 10 April 2014.
4 Riana Mashar, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya, 88.
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yang dilakukan oleh  Jumiah terhadap anaknya yang mengalami agresif

yaitu  dengan sering  membawa anaknya  jalan-jalan dan  memberikan

pengertian yang lebih terhadap anaknya. Selain itu, Jumiah  selalu

mengajarkan anaknya tentang sopan santun terhadap orang yang lebih tua

dan mengajari anak berhubungan sosial yang baik di lingkungan sekitar,

baik dengan orang yang lebih tua maupun teman sebaya.5

Selanjutnya penulis  wawancarai   H. Zakaria warga desa Sejangat

mengenai pembinaan emosi anaknya. H. Zakaria menanggapi,   sebagai

orang tua berusaha dan  mencoba memberikan perhatian yang lebih

dengan memceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya itu tidak

baik dan dilarang oleh agama.  Waktu yang tepat untuk bicara sama

anaknya pada saat anak  mau tidur.6

Penulis juga mewawancarai  Abdul Naser warga desa Pakning

Asal mengenai upaya dalam membina anak yang agresif.  Ia mengatakan

upaya pembinaan anaknya dengan lebih memberikan pemahaman tentang

dosa akan melawan orang yang lebih tua.   Abdul Naser juga mengatakan

bahwa menjadi manusia baik merupakan suatu tuntutan agama

Islam.7Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan  Elna Alfilani

warga desa Pangkalan Jambi. Elna Alfilani  mengatakan sejak bercerai

dengan suaminya,  segala kebutuhan anaknya dipenuhi oleh dirinya

5 Jumiah, Warga Desa Dompas, Wawancara, 11 April 2014.
6 Zakaria, Warga Desa Sejangat, Wawancara, 15April 2014.
7 Abdul Naser,  Warga Desa Pakning Asal, Wawancara, 16 April 2014
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sendiri, karena mantan suaminya tidak lagi menafkahi anak yang masih

sekolah di SD. Elna selalu menghabiskan waktu bersama anaknya dan

sabar dengan tingkah laku anak yang susah diatur sibuk dengan bermain.

Sebagai seorang ibu,  ia selalu mendengarkan keluhan dan  cerita anaknya

serta menanggapinya dengan  baik. Selain itu,  Elna juga akan berusaha

untuk membahagiakan anaknya agar  menjadi orang yang berguna dan

suskses tidak seperti ibunya.8

2. Pembinaan terhadap anak yang mengalami kecemasan

Kecemasan merupakan sikap yang menunjukan rasa cemas atau

takut pada suatu permasalahan yang ada pada diri seseorang dalam

kehidupan. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan berakhir dengan

perceraian menjadi suatu kecemasan bagi anak, baik sebelum maupun

sesudah perceraian.

Penulis melakukan wawancara dengan  Suryati warga desa

Dompas mengenai upaya dalam membina emosi anak. Suryati

menceritakan bahwa anaknya sering merasa ragu akan masa depannya,

terkadang anaknya ingin berhenti sekolah takut melihat ibunya susah, dan

ia ingin membantu ibunya bekerja untuk mencari uang. Suryati

mengajarkan kepada anaknya bahwa jangan khawatir akan kehidupan saat

ini, yang jelas anaknya harus sekolah tak perlu khawatir akan keadaan

8 Elna Alfilani,  Warga Desa Pangkalan Jambi, Wawancara,  13 April 2014
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perekonomian keluarga. Suryati juga sering mengatakan bahwa segala

kesusahan akan berlalu jika kita mau berusaha dengan tekun.9

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Linda warga

kelurahan Sungai Pakning.  Pada waktu penulis mendatangi rumah Linda,

penulis melihat dua anak bermain di halaman rumahnya  pada waktu jam

sekolah. Kemudian penulis bertanya kepada  Linda, mengapa anak Ibu

tidak sekolah.  Linda menjawab karena tidak  mampu membiayai anaknya

untuk sekolah.  Kemudian penulis bertanya, bagaimana upaya yang

dilakukan dalam membina emosi anak.  Linda menjawab anaknya

perempuan, jadi ia tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anaknya.

Linda beranggapan bahwa, dua anaknya yang perempuan setelah menikah

suaminyalah yang akan bertanggung jawab. Linda juga mengatakan

bahwa anaknya sering bertanya akan masa depannya  dan ia menanggapi

tidak  perlu khawatir yang penting kita bisa makan dan hidup, jadi harus

syukur ungkapnya lagi.10

Penulis mewawancarai seorang guru yang bercerai dan memiliki 2

orang anak yang masih sekolah di SD, yaitu  Zaimar warga desa Dompas

mengenai bagaimana upaya  dalam membina emosi anak.   Zaimar

menjawab, setelah  bercerai  dengan suaminya, anaknya sering  bertanya,

apakah ibu menikah lagi dan meninggalkan kami juga seperti ayah.

9Suryati , Warga Desa Dompas, Wawancara, 12 April 2014.
10Linda,  Warga Sungai Pakning, Wawancara,  18 April 2014
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Zaimar berusaha menjelaskan kepada anaknya bahwa anaknya tidak perlu

khawatir atau cemas dan tidak mungkin  meninggalkan  anaknya.  Zaimar

mengatakan kepada anaknya , Ibu sayang kepada kalian, belajar, dan

sekolah dengan rajin agar bisa menjadi orang sukses. 11

Kemudian penulis juga  mencoba wawancarai  Dewi Yana yang

juga merupakan warga desa Dompas yang belum lama bercerai dengan

suaminya baru sekitar tujuh  bulan.  Penulis juga   bertanya mengenai

bagaimana upaya dalam membina emosi anaknya.  Dewi Yana

menanggapi,  ia sangat kasihan melihat nasib anak-anaknya yang masih

kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi sebagai orang tua, ia akan

berusaha  memenuhi segala kebutuhan anak dan melakukan hal-hal yang

membuat anaknya senang. Dewi Yana juga mengatakan, walaupun ia lagi

ada masalah, ia tetap  ceria di depan anak-anaknya. Hal ini dilakukan

karena ia tidak mau membuat anaknya sedih12.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Rokiyah tentang upaya

pembinaan  emosi terhadap cucunya.  Rokiyah bercerita, sebagai

pengganti orang tua cucunya,   Rokiyah mengajarkan kepada cucunya

bahwa  seorang anak haruslah berbakti kepada orang tua, meskipun

mereka tidak menunaikan  kewajiban mereka sebagai orang tua dengan

baik dalam memberikan nafkah berupa materi dan kasih sayang.  Rokiyah

11 Zaimar,  Warga Desa Dompas, Wawancara,  12 April 2014
12 Dewi Yana,  Warga Desa Dompas, Wawancara, 12 April 2014.
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juga sering  mengatakan  kepada cucunya, bahwa hidup di dunia ini

adalah suatu tantangan yang harus kita selesaikan, jangan takut

menghadapi tantangan hidup yang ada di depan kita.13

3. Pembinaan terhadap anak yang mengalami Temper Tantrum.

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, penulis

menemukan anak yang mengalami temper tamtrum akibat perceraian.

Dapat dilihat dengan wawancara yang dilakukan penulis  kepada

beberapa orang tua asuh  yang sikap anaknya  sering melawan dan tidak

bersikap sopan kepada orang tua asuh mereka sendiri.

Penulis  mewawancarai   Hamdan yang bekerja sebagai seorang

petani, mengenai emosi anaknya dan upaya yang dilakukan. Hamdan

mengatakan, anaknya sulit untuk dinasehati, selalu memberontak, dan

marah-marah. Kemudian penulis kembali bertanya, bagaimana upaya

pembinaan  dalam menghadapi sikap anak yang seperti itu. Hamdan

mengatakan, ia mencoba untuk bersabar dan selalu tenang dalam

menghadapi sikap anaknya dan juga mengatakan pada anaknya,  sebagai

seorang anak tidak wajar bersikap seperti itu kepada orang tua, semua

masalah bisa kita selesaikan asalkan kita mau berusaha dan memperbaiki

diri kita. Selain itu,  Hamdan juga mengatakan kepada anaknya belum

tentu apa yang  kita lakukan diterima oleh orang lain, jadi kita harus bisa

13 Rokiyah,  Warga Desa Buruk Bakul, Wawancara, 20 April 2014
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menerima dan mendengarkan pendapat orang lain dan tidak boleh egois

jadi orang.14

Penulis melakukan wawancara dengan  Zubaida warga desa

Batang Duku mengenai  upaya  dalam membina emosi anak. Zubaida

menanggapi, bahwa sudah dua tahun  ia bercerai dengan suaminya dan

anaknya perempuan sekarang berusia 7 tahun.  Zubaida juga bercerita,

anaknya sangat sensitif dan mudah marah tanpa alasan yang jelas, serta

suka melawan perkataannya.  Sehingga kadang ia tidak mampu untuk

menahan amarah  dan memukuli anaknya. Hal ini dilakukan oleh

Zubaida,  agar anaknya mau berubah dan tidak lagi melawan

perkataannya. Tetapi caranya itu tidak berhasil dan anaknya tetap

melawan.  Zubaida  juga heran mengapa anaknya  seperti itu. Zubaida

bertanya sama penulis, bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu.

15Penulis menjawab, Ibu harus bisa sabar dengan tingkah laku anak yang

seperti itu.  Sebagai orang tua, Ibu harus melakukan pendekatan dengan

anak, komunikasi yang baik sama anak, dan Ibu harus memberikan atau

melakukan hal-hal  yang  anak Ibu merasa senang. Selain itu,  Ibu harus

mengetahui kebiasaan-kebiasaan anak dan  mengetahui hal apa yang

membuat anak  menjadi marah. Sebagai orang tua, Ibu harus mengatur

14Hamdan,  Warga Desa Buruk Bakul, Wawancara,  23 April 2014
15 Zubaida, Warga Desa Batang Duku, Wawancara, 20 April 2014
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pola asuh yang baik bagi anak,  berikanlah rasa cinta dan aman pada

anak.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan  Krisnawati seorang

warga yang beragama non muslim mempunyai 2 orang anak yang masih

SD. Penulis menanyakan kepada Krisnawati mengenai pembinaan emosi

anaknya.  Krisna menceritakan pada awal perceraian, anak-anaknya

sering melawan perkataannya. Tetapi sekarang anak-anaknya tidak lagi

melawan dan menuruti perkatannya semenjak Krisnawati rutin membawa

mereka ke gereja untuk melakukan ibadah bersama. Bahkan  Krisnawati

mengatakan, bahwa permasalahan anak-anaknya hanya bisa teratasi

dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.16

4. Pembinaan anak yang  menarik diri (Withdrawl)

Menarik diri (Withdrawl) merupakan sikap anak yang cenderung

merasa dirinya tidak diterima oleh orang lain, sehingga anak sering

menutup diri atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Di lapangan

penulis mewawancarai Elfi warga desa Dompas, mengenai emosi

anaknya dan bagaimana upaya membina perkembangan emosi anaknya.

Elfi menanggapi, setelah ayahnya meninggal dunia satu tahun yang lalu,

kami sangat merasa kesepian di rumah ini, apalagi anaknya yang sangat

dekat sekali dengan ayah sering jalan-jalan sama ayahnya disore hari.

Sekarang Elfi melihat  anaknya sering mendiamkan diri, hingga saat ini

16 Krisnawati, Warga Desa Bukit Batu, Wawancara, 25 April 2014
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keadaan anaknya masih seperti itu.  Adapun  Upaya yang  lakukan oleh

Elfi,   selalu  berkomunikasi dengan anaknya, sering membawa anak

jalan-jalan, dan melakukan hal-hal yang anak senangi.  Elfi menyuruh

anaknya main bersama temannya dan ikut  kegiatan seperti belajar

kelompok, latihan nari, dan lain-lain agar anaknya tidak merasa kesepian

dan bisa berinteraksi dengan orang banyak.17

Selanjut penulis  mewawancarai  Yanti warga desa Kelurahan

Sungai Pakning, mengenai emosi anaknya dan upaya pembinaannya.

Yanti menanggapi, bahwa sikap anaknya sering membuatnya heran

karena jika diajak jalan ke tempat tetangga anaknya sering menolak dan

tidak mau,  jika ditanya ia mendiamkan diri saja.  Yanti mengatakan,

kadang ia  tidak mampu menahan emosinya dan selalu memarahi

anaknya. Ia juga mengatakan sebagai orang tua, ia mengerti dengan

perasaan anaknya yang bersikap seperti itu.18

Penulis mewancarai  Halifah warga desa Buruk Bakul mengenai

emosi anaknya dan upaya pembinaannya. Halifah menceritakan tentang

prilaku anaknya yang setelah  bercerai dengan suaminya, anaknya jarang

keluar rumah dan  lebih suka bermain sendiri di rumah  daripada bermain

di luar bersama teman-temannya.  Halifah pernah bertanya mengapa

anaknya begitu, anaknya menjawab malu karena memiliki orang tua

17 Elfi,  Warga Desa Dompas, Wawancara, 13 April 2014
18 Yanti,  Warga Desa Sungai Pakning, Wawancara, 18 April 2014
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seperti  Halifah. Seakan-akan  anak Halifah beranggapan  bahwa

perceraian ini terjadi karena salah  Halifah  dan mengakibatkan anaknya

selalu diejek sama teman-temannya.  Halifah tidak  bisa berbuat banyak,

hanya bisa diam dengan sikap anaknya  tersebut dan sabar. Ia berharap

suatu saat anaknya bisa menerima masalah perceraian yang terjadi pada

kedua orang tuanya.19

Perilaku menarik diri merupakan sikap minder untuk

bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.   Upaya orang

tua asuh membina dalam  perkembangan emosi  anak akibat perceraian,

penulis melihat anak yang menarik diri cenderung bersikap sensitif atas

apa yang ia lihat dan ia dengar.  Untuk mengatasi hal ini,  seharusnya

orang tua asuh menjelaskan bahwa anak tidak perlu merasa malu ataupun

merasa minder atas perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya.

5. Pembinaan anak yang kekurangan afeksi.

Kekurangan afeksi merupakan kekurangan akan cinta dan kasih

sayang yang didapatkan oleh anak. Hal ini dapat mempengaruhi emosi

anak. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan

beberapa orang tua yang bercerai mendapatkan hak asuh anak, jawaban

mereka semuanya sama bahwa anaknya merasa kurang kasih sayang,

merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya,  dan  beraggapan orang  lain

tidak peduli dengan dirinya.

19 Halifah,  Warga Desa Bukit Batu, Wawancara, 23 April 2014
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Penulis melakukan wawancara kepada Sa’diah mengenai

bagaimana emosi anaknya dan  upaya pembinaannya.  Sa’diah

mengatakan,  sejak bercerai satu tahun yang lalu,  anaknya merasa

kurang kasih sayang, biasanya ada ayah sekarang tinggal ibu di rumah,

dan ia juga berkata rumah sekarang sepi. Jadi   Sa’diah  menjadi sedih

dengan ungkapan anaknya.  Sa’diah  mengatakan,  akan selalu

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya,  berusaha

memenuhi segala kebutuhan anak, dan berusaha membuat anaknya  hidup

bahagia,   tidak lagi  merasa kesepian,  dan kurang kasih sayang.20

Selanjut  penulis  juga mewancarai  Halimah warga desa Sungai

Selari mengenai emosi anaknya dan upaya pembinaan  yang  dilakukan.

Halimah menanggapi  dengan raut muka yang sedih, Ia mengatakan

anaknya sering bertanya di mana ayah sekarang,  kenapa  ayah  tidak

pulang ke rumah lagi.  Halimah pusing harus bagaimana menjelaskan

kepada anaknya yang masih kecil,  tentang perceraian dengan  suaminya.

Karena anaknya masih kecil belum  mengerti  akan hal  yang  seperti itu.

Halimah  mengatakan, sebagai seorang ibu juga kepala keluarga, ia

berusaha semampu mungkin untuk memenuhi segala  kebutuhan anaknya,

selalu bersama anaknya, dan memberikan kasih sayang sepenuh kepada

anaknya agar anak tidak merasa kesepian dan kurang kasih sayang.21

20 Sa’diah, Desa Buruk Bakul, Wawancara, 20 April 2014.
21 Halimah, Warga Desa Sungai Selari, Wawancara, 17 Apri 2014.
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Kekurangan kasih sayang dalam pembinaan emosi anak

merupakan  faktor utama yang terjadi. Dalam penelitian ini,  penulis

menemukan  hampir semua  anak yang orang tuanya bercerai, merasakan

kurang akan kasih sayang serta  perhatian dari orang  tuanya.

6. Pembinaan anak yang Hipersensitif.

Hipersensitif merupakan suatu masalah emosi, di mana seseorang

mudah merasa  sakit hati,  tidak  bisa menerima  penilaian dari orang lain,

dan suasana hati yang sering murung tanpa penyebab yang jelas. Setelah

penulis melakukan observasi dan wawancara kepada orang tua yang

bercerai yang mendapatkan hak asuh anak, penulis menemukan anak

yang mengalami   hipersensitif.

Penulis melakukan wawancara kepada  Musbanto warga Sungai

Pakning mengenai emosi anaknya serta upaya pembinaannya.

Musabanto menjawab, ia memliki tiga orang anak, tapi yang tinggal

samanya cuma satu orang dan  dua orangnya lagi ikut sama ibunya.

Musbanto menceritakan  anaknya  susah untuk  dinasehati, jika

melakukan kesalahan dinasehati dia memberontak. Jadi Ia bingung

dengan sikap anaknya yang tidak bisa menerima saran dan kritikan

darinya.   Musbanto  selalu mengingatkan anaknya jangan melawan dan

berkata kasar dengan orang yang lebih tua apalagi orang tua kandung.

Tidak ada manusia di bumi ini yang sempurna, jadi kalau sikap atau

perbuatan kita dikritik sama orang itu wajar, jangan marah sama orang
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tersebut. Ia juga mengajari anaknya untuk selalu sabar dan bisa

menerima kritikan dari siapapun,  rajin sekolah,  dan beribadah. 22

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Vivi Yanti

warga desa Pakning Asal mengenai emosi anaknya dan upaya yang

dilakukan dalam  membina emosi anak.  Vivi Yanti menjawab,  tidak

banyak yang bisa dilakukan pada anaknya yang sering murung pada

waktu  Vivi Yanti  memarahinya karena melakukan perbuatan  yang tidak

baik.  Jadi, ia hanya diam saja dan mencoba untuk bersabar dengan

tindakan yang dilakukan anaknya. Vivi Yanti juga mengatakan, ia  sibuk

bekerja karena  harus mencari uang untuk melanjutkan hidup.23

Penulis juga melakukan wawancara kepada  Shandra warga desa

Sungai Selari mengenai emosi anaknya dan upaya pembinaannya.

Shandra menanggapi pertanyaan penulis dengan mengeluh.  Shandra

mengatakan, ia tidak berpendidikan jadi  tidak bisa mengajari ataupun

membina anak dengan baik. Shandra mengatakan,   terkadang  jika ada

perbuatan anaknya yang salah, ia cuma bisa berkata jangan. Tetapi

Shandra  tidak bisa menjelaskan mengapa tidak boleh kepada anaknya.

Shandra menceritakan perilaku anaknya tidak baik, seperti  sering murung

22 Musbanto,  Warga Sungai Pakning, Wawancara, 18 April 2014
23 Vivi Yanti, Warga Desa Pakning Asal, Wawancara, 16 April 2014.
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dan jika ada orang lain bercerita mengenai tingkahnya yang tidak baik,  ia

tiba-tiba marah dan masuk kamar. 24

Kemudian penulis wawancarai Bustami mengenai emosi

anaknya dan upaya yang dilakukannya. Bustami menanggapi, anaknya

laki-laki berusia 9 tahun dan masih kelas empat SD. Bustami mengatakan,

anaknya susah untuk  dinasehati dan suka melawan perkataannya

maupun orang lain. Bustami jadi bingung menghadapi sikap anaknya

yang seperti  itu. Tapi ia coba bersabar dan  tidak  mengikuti emosinya.

Mudah-mudahan  jika anaknya sudah besar bisa berubah sendiri.

Sekarang ini, Bustami cuma berusaha membuat yang terbaik  untuk

anaknya.25

Tanggungjawab untuk memberikan hal yang baik bagi anak-anak

merupakan kewajiban bagi orang tua asuh. Di Kecamatan Bukit Batu

pembinaan anak akibat perceraian dilakukan dengan pola pengajaran

yang tidak mengikuti teori-teori yang baik dalam proses membimbing

anak. Meskipun demikian, tanggungjawab untuk memberikan pelajaran

yang baik bagi perkembangan emosi anak bukanlah hal yang mudah.

Faktor minimnya pendidikan merupakan aspek utama yang paling

mendasar dalam upaya pembinaan emosi anak.

24 Shandra, Warga Desa Sungai Selari, Wawancara, 17 April 2014.
25 Bustami Warga Desa Suka Jadi, Wawancara, 28 April 2014.


