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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan kata yang umum dan tidak asing lagi di

telinga masyarakat. Di era sekarang “perceraian” seolah-olah menjadi

trend, karena untuk menemukan informasi mengenai perceraian bukanlah

hal yang sulit dan tidak lagi ditutupi. Di Indonesia, hingga pertengahan

2011 angka perceraian sudah mencapai 285.184 kasus, angka tersebut

merupakan angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Hal ini disampaikan

langsung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung /ditjen badilag MA (dalam

http://www.detiknews.com/read/2011/08/04/tingkat perceraian di

Indonesia meningkat, diunduh 5 november 2011).

Ada banyak hal yang dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami-

istri untuk bercerai, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dan tidak

dapat dihindarkan. Namun perceraian tidak secara otomatis dapat

menyelesaikan berbagai masalah dalam perkawinan. Sering kali perceraian

kadangkala menimbulkan masalah baru dan membuat keluarga yang

terlibat di dalamnya tidak nyaman dan bahagia. Perceraian dalam sebuah

pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Di

tengah kebingungan dan situasi yang sulit bagi pasangan suami-istri pasca

perceraian, orang yang sebenarnya lebih terpukul dan merasa tidak
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bahagia adalah anak. Perceraian selalu berdampak buruk dan terasa amat

pahit bagi anak. Bagaimanapun, pribadi seorang anak sangat dipengaruhi

oleh sikap dan kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya. Peran ayah

dan ibu di dalam keluarga sangat penting bagi seorang anak, terutama pada

masa kanak-kanak. Pengalaman masa kanak-kanak ini akan

mempengaruhi tingkah laku dan sikap-sikap seorang anak di kemudian

hari

Berbicara tentang kasus perceraian dan dampaknya bagi anak

bukan hal yang tabu lagi. Banyak artikel maupun penelitian yang telah

membahas masalah ini. Meskipun begitu, perceraian tetap saja menjadi

solusi bagi pasangan suami-istri untuk mengakhiri konflik yang terjadi di

antara keduanya, sehingga anak sebagai pihak yang tidak bersalah ikut

menanggung akibatnya.

Hidup sebagai anak broken home merupakan satu hal yang sulit

diterima. Perasaan sedih karena harus hidup terpisah dengan salah satu

orangtua dan tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh, bukan merupakan

sesuatu yang mudah untuk dijalani. Bagaimanapun hidup tidak akan sama

lagi ketika ayah dan ibu masih hidup bersama dalam satu rumah.

IN seorang mahasiswi di perguruan tinggi swasta yang ada di

Pekanbaru, yang saat ini sedang menyelesaikan studinya di bidang

kebidanan, merasakan dan mengalami perceraian orangtua. Meskipun

perceraian tersebut sudah terjadi ketika IN masih berusia kanak-kanak,

namun dalam rentang waktu tersebut banyak pengalaman yang tidak
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menyenangkan yang telah dialami oleh IN. Pengalaman tersebut

cenderung disebabkan oleh orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh

yakni ayah. Hal ini dianggap IN  sebagai hal yang sulit dilupakan. Dalam

salah satu wawancara yang pernah dilakukan peneliti dan IN pada tanggal

28 Mei 2011, IN menceritakan,

“...dia (ayah) gak peduli sama sekali sama aku. Mana
pernah dia mau peduli sama aku, jadi buat apa aku peduli
sama orang yang tidak peduli sama sekali denganku. Dia
kalau aku nelpon, ngomongnya kayak gak kenal gitu. Aku
sakit hati banget. Makanya aku makin benci banget sama
papa.”

Menurut Handoko (dalam Palupi, 2007), Anak-anak korban

perceraian akan berpikir kalau ayah merupakan orang yang jahat.

pemikiran ini muncul karena adanya perasaan kehilangan dan penolakan

yang sangat membekas pasca perceraian. Anak juga akan berpikir, “jika

ayah saja tidak peduli, orang lain juga pasti akan begitu.” Hal ini akan

membuat anak berkeyakinan kalau dirinya seorang anak yang tidak punya

nilai. Hilangnya hubungan dengan salah satu orangtua berarti ia tidak

pantas mendapatkan waktu dan kasih sayang. Tiadanya harga diri ini akan

mengganggu kepribadian anak dan memunculkan ketakutan untuk

menjalin hubungan baru.

Kasus perceraian memang sering dianggap suatu peristiwa

tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Kasus perceraian

ini senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi seluruh anggota

keluarga, tidak hanya bagi ayah dan ibu tetapi yang lebih merasakan
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beratnya perceraian adalah anak. Keadaan ini akan menimbulkan stres,

tekanan serta perubahan fisik dan mental bagi seluruh anggota keluarga

(Dagun, 2002).

Anak-anak yang mengalami perceraian orangtua akan berpengaruh

terhadap perkembangan dirinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Hetherington (dalam Dagun, 2002) pada anak-anak yang mengalami

perceraian orangtua menunjukkan bahwa kasus perceraian akan membawa

trauma pada setiap tingkat usia anak meski dengan kadar berbeda.

Penelitian dilakukan pada anak usia di bawah 4 tahun dan di atas 4 tahun

ketika kasus perceraian itu terjadi. Hasilnya, anak yang mengalami

perceraian orangtua saat belum berusia sekolah, cenderung untuk

menangisi dirinya dan  mempersalahkan dirinya bila ia menghadapi

masalah dalam hidup.

Menurut Hetherington (dalam Dagun, 2002), Umumnya anak-anak

yang masih berusia kana-kanak ketika perceraian terjadi sering tidak

betah, tidak menerima cara hidup baru, tidak akrab dengan orangtua dan

sering dibayangi oleh rasa cemas. Sedangkan anak yang menginjak usia

remaja ketika terjadinya perceraian orangtua, sudah memahami seluk

beluk arti perceraian yang terjadi pada orangtuanya. Bagaimanapun,

perceraian selalu memberikan dampak bagi anak. Peristiwa ini

menimbulkan berbagai akibat terhadap orangtua dan anak. Perceraian itu

setidaknya menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin tidak terlalu
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jauh. Peran keluarga yang dijalankan dan dibebani kepada satu orang akan

menjadi jauh lebih sulit jika dibandingkan oleh dua orang.

Di zaman sekarang, tidak sedikit orangtua muda yang memiliki

anak-anak yang masih berusia balita, memutuskan untuk mengakhiri

rumah tangganya. Pada tahap awal perkembangan individu, faktor

keluarga terutama orangtua sangat berpengaruh bagi seorang anak, baik

dalam mengenal dunia yang lebih luas maupun dalam pembentukan

perilaku dan kepribadiannya. Bagaimanapun, keluarga merupakan

lembaga primer yang tidak dapat diganti dengan kelembagaan yang lain.

Anak dibesarkan dan diajarkan bersosialisasi bermula dari keluarga.

Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat

menentukan bagaimana anak akan bereaksi terhadap lingkungan. Keluarga

yang kondusif tentunya memberikan kesempatan bagi anak dan anggota

keluarga untuk berkembang, dan sebaliknya hambatan-hambatan yang

terjadi di dalam keluarga akan berisiko kurang baik bagi perkembangan

mental anak (Notosoedirdjo, 2005).

Karakter, kepribadian, nilai, norma, pengetahuan dan cara

seseorang berperilaku semuanya dibentuk dari didikan yang diberikan oleh

orangtua, dan merupakan manifestasi dari situasi yang muncul di dalam

keluarganya. Perlakuan orangtua memiliki pengaruh yang menentukan

terhadap derajat rasa aman anak-anak, karena secara psikologis keluarga

berfungsi sebagai pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga

lainnya. Keluarga merupakan sumber pemenuhan kebutuhan fisik dan
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psikis bagi anak, sumber kasih sayang dan penerimaan, serta  model pola

perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat

yang baik (Yusuf, 2007). Hal ini tidak akan berubah meski seorang anak

menginjak remaja, karena keluarga; ayah, ibu dan anak, merupakan

hubungan yang dekat dan tidak mungkin dipisahkan. (Sulaeman, 1995).

Pada saat remaja, seorang anak masih memiliki sikap tergantung

pada orangtua. Namun ketika berinteraksi dengan orangtua, remaja

cenderung menggunakan aspek subjektifnya. Sikap orangtua yang

menunjukkan rasa cemas dapat dipersepsi oleh remaja sebagai bentuk

memarahinya. Selain itu menurut Kingsley Davis (Yusuf, 2007), para

remaja ini sedang mencapai puncak pertumbuhan fisik dan energi. Remaja

juga mengalami perubahan cara berpikir, sehingga pandangan remaja

sering berbeda dengan orangtua.

Remaja juga akan dihadapkan pada perubahan-perubahan yang

sangat berarti, tidak hanya dari segi fisik namun juga dari segi psikologis

diantaranya meliputi emosional, intelektual maupun pemahaman tentang

diri pribadi dan sosial. Semua karakteristik perkembangan ini tidak

terlepas dari pengaruh orangtua dalam keluarga, sebab keluarga

merupakan tempat pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan dan

merupakan sebagai lembaga sosial yang pertama dikenal anak. Ditinjau

dari berbagai perspektif seperti biososial, relasi interpersonal, dan

psikologis,  peran keluarga terutama orangtua merupakan faktor terpenting
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dan yang paling dominan dalam menentukan pertumbuhan dan

perkembangan seorang remaja  (Yusuf, 2007).

Masa remaja yang dikenal sebagai masa yang sulit ini tentu akan

membutuhkan peran orangtua maupun orang dewasa lainnya, sebab

remaja sebagai individu yang masih labil dan bingung; dalam arti masih

mencari jati diri, sehingga sangat membutuhkan orang-orang yang dapat

memberikan rasa nyaman, aman, mampu mendidik, serta memberikan

keharmonisan dan ketenteraman dalam kehidupannya. Hal ini penting ,

agar remaja dapat  menyesuaikan diri dalam menuntaskan tugas pada

setiap masa perkembangannya. Orang dewasa yang tepat dalam hal ini

adalah orangtua, karena orangtua merupakan orang dewasa yang memiliki

hubungan emosional yang dalam dengan anak. Dalam sebuah penelitian

tentang remaja yang dilakukan oleh Yenti, Elfida, dan Ahyani (dalam

Jurnal Psikologi, 2006) mengatakan bahwa, rasa aman dan kasih sayang

menjadi kebutuhan penting bagi seseorang sejak masa kanak-kanak untuk

mencapai kesejahteraan psikologis, karena kebutuhan rasa aman dan kasih

sayang memberikan konstribusi terhadap kekuatan ego, terlebih bila hal ini

diperoleh dari orang lain yang berarti bagi mereka seperti orangtua.

Apabila antara orangtua terjadi konflik maka otomatis hal ini akan

menimbulkan ketidaktenangan dan ketegangan berpikir bagi anak. Konflik

yang terjadi secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang lama dapat

menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir

dengan perceraian (Dagun, 2002).
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Perceraian dalam keluarga dapat merugikan semua anggota

keluarga namun yang lebih merasakan dampak perceraian adalah anak.

Menurut Handoko (dalam Palupi, 2007), perceraian bagi seorang anak

adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya. Rasanya separuh “diri”

anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orangtua bercerai dan

anak harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan mendalam.

Secara psikologis, anak terikat pada kedua orangtuanya, jika orangtuanya

bercerai seperti separuh kepribadiannya dirobek. Hal ini menurut

Handoko, akan berpengaruh terhadap rasa harga diri yang buruk, timbul

rasa tidak aman dan kemurungan yang luar biasa. Selain itu anak akan

mengalami trauma dan ketakutan-ketakutan untuk memulai hubungan

yang baru dengan lawan jenis.

Franklin (dalam Palupi, 2007) mengemukakan bahwa, anak-anak

hasil dari  perceraian orangtuanya mengalami trauma dan akan

memperlihatkan gejala-gejala depresi ringan dan anti sosial. Hal ini juga

akan berdampak pada masa muda. Perceraian yang diartikan sebagai

kegagalan yang terjadi di dalam keluarga merupakan penyebab stres kedua

setelah kematian pasangan hidup. Kasus perceraian ini akan berdampak

terhadap perkembangan seorang anak, khususnya anak remaja, karena

ketika ayah dan ibunya memutuskan untuk hidup terpisah, orangtua akan

lebih siap dibandingkan anak-anak. Orangtua telah terlebih dahulu

mempertimbangkan dan berpikir, sehingga secara fisik dan mental sudah
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siap, dibandingkan anak-anak yang tiba-tiba harus menerima perubahan

dari keputusan  yang telah dibuat oleh orangtua.

Perceraian kadangkala dianggap sebagai alternatif terbaik ketika

sebuah rumah tangga mengalami “badai” atau konflik-konflik yang

berkepanjangan, daripada membiarkan anak hidup dan tinggal dalam

kondisi keluarga yang tidak kondusif. Namun perceraian selalu

menimbulkan akibat buruk pada anak. Perceraian orangtua akan membuat

anak lebih menderita dan kebingungan. Anak harus hidup terpisah dengan

salah satu orangtuanya dan harus memendam rasa rindu dengan ayah atau

ibu yang tidak lagi tinggal bersamanya. Selain itu anak juga harus

menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan suasana baru di rumah serta

anak harus menerima persepsi masyarakat tentang keluarga dan

orangtuanya.

Membahas perceraian dan dampaknya terhadap psikologis anak

terutama pada  remaja merupakan hal yang kompleks dan menarik untuk

dipahami, apalagi dunia remaja adalah dunia yang penuh dengan gejolak.

Maka dari serangkaian fenomena di atas membuat peneliti merasa tertarik

untuk meneliti secara mendalam mengenai pengalaman psikologis remaja

yang mengalami perceraian orangtua pada masa kecil atau pada saat

remaja masih berusia anak-anak?

B. Rumusan Masalah
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Uraian yang penulis paparkan pada latar belakang di atas

menunjukkan bahwa perceraian orangtua memberikan kesedihan dan

perasaan kehilangan yang mendalam bagi anak. Anak harus hidup

berpisah dengan salah satu orangtuanya, sedangkan orangtua yang

mendapatkan hak asuh atas anak harus  menjalani peran ganda yakni

sebagai ibu dan juga sebagai ayah. Sehingga anak akan kehilangan satu

figur atau model yang tepat untuk belajar, karena ayah atau ibu tidak lagi

berperan efektif sebagai orangtua.

Pembentukan pribadi seorang anak sangat dipengaruhi oleh sikap

dan kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya. Peran ayah dan ibu di

dalam keluarga sangat penting bagi seorang anak, terutama pada masa

kanak-kanak, karena pengalaman masa kanak-kanak ini akan

mempengaruhi tingkah laku dan sikap-sikap seorang anak di kemudian

hari.

Atas pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk

mengetahui lebih dalam, bagaimana pengalaman psikologis remaja yang

mengalami perceraian orangtua pada masa kecil, dengan rentang memori

setelah perceraian belasan tahun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana pengalaman psikologis pada remaja yang
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mengalami perceraian orangtua pada masa kecil, dengan rentang memori

belasan tahun setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi,

terutama dalam bidang ilmu Psikologi Perkembangan Remaja, Psikologi

Keluarga dan Psikologi Perkembangan Anak.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Remaja

Memberikan gambaran secara khusus mengenai diri remaja yang

mengalami perceraian orangtua sehingga dapat menjadi acuan

untuk mengatasi masalah-masalah remaja yang menjadi korban

perceraian orangtuanya sendiri.

b. Orangtua

Bagi orangtua, hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan

pengertian mengenai dampak perceraian bagi diri anak sehingga

orangtua lebih dapat memahami anak-anaknya. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi

orangtua dalam mengambil keputusan  untuk bercerai dan juga

diharapkan bagi orangtua yang sudah bercerai dapat membantu
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meminimalkan efek perceraian tersebut terhadap anak-anak

mereka.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menerima dengan tangan

terbuka anak-anak dari keluarga bercerai tanpa ada diskriminasi.

d. Guru BK (Bimbingan Konseling)

Bagi guru BK diharapkan dapat memberikan konsultasi bagi

remaja maupun orangtua dalam membantu remaja memahami

dirinya dan menghadapi proses belajar di sekolah.


