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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah tempat di mana anak berkembang dan bertumbuh, baik

secara fisik maupun psikologis. Menurut BKKBN (2011), keluarga adalah unit

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan

anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Keluarga

merupakan tempat yang paling penting di mana anak memperoleh dasar dalam

membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang berhasil di masyarakat.

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan

suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya

dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group.

Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk

kepribadiannya dalam masyarakat. Fungsi keluarga ialah merawat, memelihara

dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu

mengendalikan diri dan berjiwa sosial (Prijatna, 2012).

Namun pada kenyataannya, ada sebagian anak dan remaja yang hidup di

dalam keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik yakni

keluarga yang mengalami perpecahan (broken home). Ulwan (2002) mengatakan

bahwa broken home adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya

kasih sayang dari orangtua sehingga membuat mental seorang anak menjadi

frustasi,brutal dan susah diatur (dalam Sujoko, 2011).
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Broken home diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan

tidak  berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering

terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir

pada perceraian (Willis, 2009). Keluarga yang terpecah (broken home) dapat

dilihat dari dua aspek yaitu:  (1)  keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak

utuh sebab salah satu dari kepala  keluarga itu meninggal atau telah bercerai, (2)

orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena

ayah atau ibu sering tidak dirumah, dan atau  tidak memperlihatkan hubungan

kasih sayang lagi (Willis, 2009).

Broken home yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keluarga

tidak berjalan dengan rukun, damai dan sejahtera karena sering terjadi keributan

serta perselisihan dan kondisi keluarga yang strukturnya tidak utuh lagi

(perceraian).

Dari wawancara yang dilakukan terhadap informan DM, diketahui bahwa

perpecahan dalam keluarga menyebabkan DM menjadi kurang peduli terhadap

keluarganya dan lebih bersikap dingin terhadap keluarganya. DM merasa tidak

nyaman dengan kondisi keluarganya kini.

“Eee kehidupan sehari-hari saya dalam keluarga, sebenarnya sih
kalau sekarang kondisinya saya dingin-dingin aja ama keluarga.
Biasa aja gak sehangat dulu. Kalau dulukan lebih akrab karena itu
kan keluarga secara kan ayah saya ayah kandung dulu kan. Semenjak
ibu dan ayah saya berpisah jadi saya tu gak terlalu respect kali
dengan lingkungan keluarga saya dan lingkungan keluarga saya” (W.
DM, 9-13).

Broken home bisa membuat seorang remaja mengalami shock, stres dan

menurunnya kondisi mental remaja. Perubahan mood yang dialami remaja pada
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saat terjadinya broken home menyebabkan hilangnya gairah hidup dalam

melakukan aktivitasnya. Dalam penelitian Mulyana & Purnamasari (2010)

mengungkapkan bahwa remaja dari keluarga broken home seringkali tidak

mendapatkan dukungan, diabaikan dan direndahkan atau bahkan menerima

perlakuan yang buruk dari orangtuanya. Kondisi keluarga seperti ini akan

menyebabkan anak atau remaja mengalami stres atau tekanan dalam dirinya yang

akan menghambat pengembangan perasaan dan keyakinan dirinya remaja

tersebut.

Selanjutnya penelitian Junaidi (2007), menyatakan bahwa anak dari

keluarga broken home ada yang terjerumus hal-hal negatif dan berakhir dengan

kematian. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Pria Tangerang tercatat bahwa

sejumlah 61 anak telah berbuat kejahatan dengan latar belakang keluarga yang

broken home. Tercatat 91 % dari anak-anak itu telah menjadi perampok dan

pemerkosa. Data ini memperkuat bukti pengaruh buruk broken home pada

perkembangan remaja.

Namun tidak semua remaja yang mengalami keluarga pecah mengalami

dampak buruk dari perpecahan keluarga tersebut. Ada juga anak broken home

seperti Presiden Republik Indonesia SBY dan Presiden Amerika Serikat Obama

yang menjadikan broken home sebagai titik balik kesuksesannya (dalam Fitriana,

2012). Hal itu karena adanya kemampuan seseorang untuk bangkit dari keadaan

yang tidak menyenangkan itu sebagai kekuatan atau pemicu untuk berubah ke

arah yang lebih baik atau yang lebih dikenal dengan istilah resiliensi.

“...walaupun orangtuaku berpisah, aku gak kehilangan semuanya,
kupikir kek gitu kan. mmm seiring berjalannya waktu, aku bisa
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membuka diri. Mmm karena ada faktor dukungan dari teman-teman
juga, apalagi dari kakak-kakak, abang-abang, yang mereka udah
dewasa semua jadi bisa mereka tu apa namanya memberikan
masukan dengan aku kan untuk membangkitkan semangat belajarku
lagi” (W. PP, 118-124).

Daya lentur atau resiliensi adalah kapasitas individu untuk menghadapi

dan mengatasi serta merespon secara positif kondisi-kondisi tidak menyenangkan

yang  tidak  dapat dielakkan, dan memanfaatkan kondisi-kondisi tidak

menyenangkan itu untuk  memperkuat diri sehingga mampu mengubah kondisi-

kondisi tersebut menjadi sesuatu  hal yang wajar untuk diatasi. Resiliensi

dipandang sebagai suatu kapasitas individu yang  berkembang melalui proses

belajar. Melalui berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam  menghadapi situasi-

situasi sulit, individu terus belajar memperkuat diri sehingga mampu  mengubah

kondisi-kondisi yang menekan dan tidak menyenangkan menjadi suatu  kondisi

yang wajar untuk diatasi (Suwarjo, 2008).

Data Wawancara dengan responden DM didapat data sebagai berikut :

“.....mmm gimana ya nilai aku tu udah hancur kali trus mau sampe
kapan gitu ha gara-gara ini cobalah, waktu tu yang hancur kali tu
nilai matematika DM padahal DM suka matematika. Trus pas di
apain mama tu kan nengok mama tu udah disakitin ayah, udah
ditinggalin kek gitu, kasihan apa coba yang mau diberikan sama
mama. Trus DM coba belajar, belajar terus, belajar terus buat supaya
nilai matematika DM tu tinggi biar dapat juara.”(W. DM,147-153).

Dari kutipan wawancara diatas, DM berubah melalui rasa empati terhadap

ibunya. DM tidak ingin melihat ibunya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. DM

ingin memberikan sesuatu yang bisa membuat ibunya bahagia yang menurut DM

salah satu caranya yakni bisa berprestasi di sekolah.
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Menurut Setyowati (2010) resiliensi adalah kemampuan individu dalam

mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik

sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Werner dan Smith (dalam

Anggraeni, 2008) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas untuk secara efektif

menghadapi stres internal berupa kelemahan-kelemahan, maupun stres eksternal,

misalnya penyakit, kehilangan, atau masalah dengan keluarga.

Bermula dari uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui

permasalahan tersebut dan ingin mengungkapnya dalam penelitian ilmiah, dengan

mengambil judul “Resiliensi pada Remaja yang Mengalami Broken Home”.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana remaja menyikapi kondisi keluarganya yang broken home ?

2. Bagaimana resiliensi remaja yang mengalami broken home ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi pada remaja

yang mengalami broken home. Dengan mengetahui gambaran resiliensi pada

remaja yang mengalami broken home, maka akan diperoleh suatu deskripsi

mengenai broken home dan gambaran resiliensi dari sudut pandang remaja yang

mengalami broken home.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang resiliensi pada remaja telah banyak dilakukan, salah

satunya adalah Locus Of Control dan Resiliensi pada Remaja yang Orangtuanya

Bercerai yang dilakukan oleh Dipayanti (2012). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang positif antara locus of control dengan resiliensi

pada remaja yang orangtuanya bercerai. Artinya, jika remaja yang orangtuanya

bercerai memiliki locus of control internal maka ia akan memiliki resiliensi yang

baik dalam menghadapi masalah terutama yang terkait dengan perceraian kedua

orangtuanya. Sebaliknya, jika remaja yang orangtuanya bercerai memiliki locus of

control eksternal maka ia akan memiliki resiliensi yang buruk dalam mengadapi

masalah perceraian orangtuanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) menunjukkan hasil

bahwa secara umum, adanya kemampuan resiliensi yang di miliki oleh subjek

penelitian yang dilakukannya dipengaruhi dari lingkungan mereka, terutama dari

lingkungan keluarga, sekolah (guru dan teman), serta komunitas.

Penelitian mengenai resiliensi juga dilakukan oleh Hasyim (2009) dengan

hasil penelitian yakni 33 % dukungan sosial berkontribusi pada resiliensi

seseorang, sedangkan 67 % ditentukan oleh variabel lain. Hasil ini bersesuaian

dengan kajian teori dari resiliensi yang menyatakan bahwa banyak faktor yang

berkontribusi pada resiliensi seseorang. Dalam kajian resiliensi, selain social

support terdapat kualitas-kualitas individu lainnya yang berkontribusi pada

resiliensi seseorang antara intelegensi, self esteem, tujuan hidup (meaning),

internal locus of control, selera humor, problem solving, kepercayaan diri,
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regulasi emosi, pengendalian dorongan, optimisme, analisis kausal, empati,

kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan dan kualitas individu lainnya

Persamaan antara penelitan yang peneliti lakukan dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah terletak pada penggunaan teori

resiliensi dan subjek penelitian. Pada teori mengenai resiliensi, peneliti dan

peneliti-peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan teori dari Reivich dan

Shatte (2002). Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya sama dengan yang dilakukan oleh peneliti yakni remaja.

Meskipun sama-sama meneliti tentang remaja, antara penelitian yang

dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya juga memiliki perbedaan yakni subjek

pada penelitian Dipayanti (2012) adalah remaja yang orangtuanya bercerai,

Subjek pada penelitian Wulandari (2012) adalah remaja tunanetra, subjek pada

penelitian yang dilakukan Hasyim (2009) adalah remaja di Lembaga

Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), sedangkan subjek penelitian yang dilakukan

oleh peneliti adalah remaja yang mengalami perpecahan keluarga (broken home).

Perbedaan lain antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya

terletak pada metode penelitian. Pada penelitian Dipayanti (2012) dan penelitian

Hasyim (2009) menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitan yang

dilakukan oleh Wulandari (2012) sama-sama menggunakan metode penelitian

kualitatif, namun berbeda dalam pendekatan penelitiannya. Peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan Wulandari

(2012) menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yakni :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

berupa penambahan ilmu pengetahuan mengenai resiliensi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah

untuk memperluas dunia ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu

psikologi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan

pengetahuan kepada remaja yang mengalami broken home bahwa

broken home tidak selalu berdampak negatif, namun juga bisa

berdampak positif jika mampu memandang broken home sebagai

kekuatan atau pemicu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada

remaja yang mengalami broken home mengenai cara bertahan dan

bangkit kembali dari kondisi yang tidak menyenangkan atau dikenal

dengan resiliensi.


