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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja atau istilah lainnya adolescene berasal dari kata adolescere

yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah ini mempunyai

arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik

(Hurlock, 1997). Menurut Piaget, masa remaja secara psikologis adalah usia

di mana individu menjadi berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di

mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua,

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam

masalah hak (dalam Hurlock, 1997).

Masa remaja juga dikenal sebagai periode yang mengkaji hubungan

antara mekanisme penyesuaian psikologis dengan kondisi-kondisi sosial yang

memfasilitasinya (mempengaruhinya). Sehingga masa ini juga disebut sebagai

masa penuh dengan stres dan krisis bagi remaja. Menurut Erikson (dalam

Yusuf, 2007), masa remaja merupakan tahapan penting dalam siklus

kehidupan. Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan “sense of

identity vs role confusion”, yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya.

Remaja dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan
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dirinya (siapa saya?), masa depannya (akan jadi apa saya?), serta peran-peran

sosialnya dalam keluarga dan masyarakat.

Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai awal usia dua

puluhan atau remaja akhir (Papalia, 2008). Mappiare (dalam Ali, dkk, 2005)

menyebutkan, bahwa masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai

21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Sedangkan

menurut Konopka, masa remaja meliputi: (a) remaja awal: 12 – 15 tahun, (b)

remaja madya: 15 – 18 tahun, (c) remaja akhir: 19 – 22 tahun (dalam Yusuf,

2007).

Masa remaja merupakan masa penghubung atau masa peralihan antara

masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa remaja mengalami

perubahan besar mengenai fungsi rohaniah dan jasmaniah. Perubahan yang

sangat menonjol dalam periode ini adalah kesadaran yang mendalam

mengenai diri sendiri, di mana remaja mulai meyakini kemampuannya,

potensi dan cita-citanya sendiri. Dengan kesadaran tersebut remaja berusaha

menemukan jalan hidupnya dan mulai mencari nilai-nilai tertentu, seperti

kebaikan, keluhuran, kebijaksanaan, dan keindahan (Kartono, 1990).

2. Batas Usia Remaja

Selain konsep tentang remaja, batasan usia untuk remaja juga tidak

terlepas dari berbagai pandangan dan tokoh. Untuk masyarakat Indonesia,
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individu yang dikatakan remaja ialah individu yang berusia 11-24 tahun dan

belum menikah.  Status perkawinan sangat menentukan di Indonesia, karena

arti perkawinan masih sangat penting di  masyarakat pada umumnya.

Seorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun di anggap dan

diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun

dalam kehidupan masyarakat dan keluarga (Sarwono, 2011).

Meskipun rentang usia remaja dapat bervariasi terkait dengan

lingkungan, budaya dan historisnya, namun menurut salah satu ahli

perkembangan yakni Santrock menetapkan masa remaja dimulai sekitar usia

10 hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 tahun.

Perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dialami remaja dapat

berkisar mulai dari perkembangan fungsi seksual hingga proses berpikir

abstrak hingga kemandirian. Santrock membedakan masa remaja tersebut

menjadi periode awal dan periode akhir. Masa remaja awal (early

adolescence) kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah pertama

atau sekolah menengah akhir dan pubertas besar terjadi pada masa ini. Masa

remaja akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan

dasawarsa yang kedua dari kehidupan. Minat, karir, pacaran dan eksplorasi

identitas sering kali lebih menonjol di masa remaja akhir dibandingkan di

masa remaja awal (Santrock, 2007).

Berdasarkan perbedaan sudut pandang mengenai rentang usia remaja

yang ditetapkan oleh masyarakat Indonesia dengan pandangan ahli
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perkembangan yang disampaikan oleh Santrock  di atas, maka demi

keperluan penelitian ini dapat disimpulkan untuk batas usia remaja yakni,

remaja merupakan individu yang tergolong dalam masa remaja akhir atau

yang berusia antara 18 hingga 22 tahun dan belum menikah.

3. Aspek-Aspek  Perkembangan Remaja

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan

remaja yakni, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral,

kepribadian, dan kesadaran beragama. Namun, dalam kasus ini peneliti

lebih menekankan pada aspek berikut:

a) Perkembangan Kognitif (Intelektual)

Ditinjau dari perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam

Yusuf, 2007), masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, di

mana remaja telah dapat mengembangkan kemampuan berpikir

abstrak. Secara mental remaja dapat berpikir logis tentang berbagai

gagasan yang abstrak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-

pengalaman yang aktual dan konkret sebagai titik tolak pemikirannya.

Di samping berpikir abstrak dan logis, remaja juga berpikir idealistik.

Pemikiran-pemikiran remaja banyak mengandung idealisme dan

kemungkinan.



17

Pikiran pada tahap ini memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki

di tahap operasi konkret. Kemampuan berpikir abstrak juga memiliki

implikasi emosional. Ginsburg & Opper (dalam Papalia, 2008)

menyatakan bahwa, ketika anak menginjak masa remaja dia dapat

mencintai kebebasan dan membenci eksploitasi, kemungkinan dan

cita-cita yang menarik bagi pikiran dan perasaan. Di salah satu riset

yang dilakukan oleh Neo-Piagetian menyatakan bahwa proses kognitif

anak sangat terkait dengan content tertentu (apa yang dipikirkan oleh

anak), dan juga kepada konteks permasalahan serta jenis informasi dan

pemikiran yang di pandang penting oleh kultur.

b) Perkembangan Emosi

Masa remaja merupakan perkembangan emosi yang tinggi.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami remaja

mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan-perasaan dan

dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan

cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan

jenis.

Masa remaja yang dinyatakan sebagai masa badai emosional

terutama pada masa remaja awal, merupakan masa di mana fluktuasi

emosi (naik dan turun) berlangsung lebih sering. Steinberg & Levine

(dalam Santrok, 2007) menyatakan bahwa, remaja muda dapat merasa

sebagai orang yang paling bahagia di suatu saat dan kemudian merasa
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sebagai orang yang paling malang di saat lain. Dalam banyak kasus,

intensitas dari emosi remaja agaknya berada di luar proporsi dari

peristiwa yang membangkitkannya.

Masa remaja awal merupakan masa pubertas, di mana pada

masa ini terjadi perubahan hormonal yang cukup berarti, sehingga

fluktuasi emosional remaja di masa ini berkaitan dengan adaptasi

terhadap kadar hormon. Perubahan pubertas ini memungkinkan

terjadinya  peningkatan emosi-emosi negatif.  Meskipun demikian,

sebagian besar penelitian menganggap ada faktor lain  yang berkaitan

dengan fluaktuasi emosi pada remaja selain perubahan hormonal di

masa pubertas. Faktor yang memberikan kontribusi lebih besar

terhadap emosi remaja ini ialah  pengalaman dari lingkungan, seperti;

stres, relasi sosial, pola makan dan aktivitas seksual (Santrock, 2007).

Mencapai kematangan emosional merupakan tugas

perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya

sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya,

terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila

lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti kondisinya diwarnai

oleh hubungan yang harmonis, maka remaja cenderung dapat

mencapai kematangan emosional. Sebaliknya, apabila kurang

dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapat

perhatian dan kasih sayang dari orangtua atau pengakuan dari teman
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sebaya, maka remaja cenderung akan mengalami kecemasan, perasaan

tertekan atau ketidaknyamanan emosional (Yusuf, 2007).

c) Perkembangan Sosial

Pada masa ini berkembang sikap “conformity”, yaitu

kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai,

kebiasaan, kegemaran (hobby) atau keinginan orang lain (teman

sebaya). Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat

memberikan dampak yang positif maupun negative bagi dirinya.

Penyesuaian sosial ini dapat diartikan sebagai “kemampuan untuk

mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi”.

Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini,

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Yusuf,

2007).

Segala aspek perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yakni faktor hereditas (keturunan) dan lingkungan. Faktor hereditas

atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki

potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu tersebut

terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas

hereditas dan lingkungan yang mempengaruhi. Sedangkan faktor lingkungan

dipengaruhi oleh:
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a. Lingkungan keluarga; peranan dan fungsi keluarga, serta pola

hubungan orangtua – anak (sikap atau perlakuan orangtua terhadap

anak).

b. Lingkungan sekolah; Salah satu lingkungan yang memfasilitasi remaja

dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangannya.

c. Lingkungan teman;  pengaruh kelompok teman sebaya terhadap

remaja sangat berkaitan dengan iklim remaja keluarga itu sendiri.

Masa remaja adalah masa yang begitu kompleks. Segala aspek

perkembangan yang dilalui dan di tuntasi remaja pada dasarnya dapat

dipengaruhi dan berkaitan erat dengan kondisi atau iklim di dalam keluarga,

serta bagaimana orangtua menjalani fungsinya dengan baik.

B. Orangtua

1. Pengertian Orangtua

Menurut Maciver, orangtua adalah dua orang yang berbeda jenis

kelamin yang mengokohkan hubungannya dalam bentuk ikatan perkawinan

dan dari ikatan perkawinan tersebut menghasilkan individu baru sebagai

keturunan (Yusuf, 2007).

Orangtua juga dapat diartikan sebagai individu-individu yang

memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi anak.
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Orangtua adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi)

ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, baik fisik-biologis maupun

sosiopsikologis seorang anak (Yusuf, 2007).

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kata-kata orangtua dan

keluarga dapat memiliki arti yang berbeda. Seorang anak dapat tinggal dengan

satu orangtua atau dengan kedua orangtua. Kata-kata: kandung, angkat , asuh,

tiri dan tunggal dapat mengacu pada berbagai macam tipe orangtua yang

merupakan bagian dari keseluruhan keluarga anak. Istilah tersebut

didefinisikan sebagai berikut:

a. Orangtua Kandung : orangtua yang melahirkan anak.

b. Orangtua Tiri : orang yang mengambil peran sebagai orangtua

dengan menikahi orangtua kandung atau angkat anak tersebut.

c. Orangtua Angkat : orang yang mengambil alih tanggung jawab

menjadi orangtua.

d. Orangtua Asuh (Foster Parent) : orang yang melakukan tugas

orangtua di bawah wewenang agen resmi.

e. Orangtua Tunggal (Single Parent) : tidak adanya ayah atau

tidak adanya ibu di tengah anak-anak. Bisa dikarenakan

perceraian ataupun kematian, sehingga anak-anak hanya di

asuh oleh satu orangtua (Hegner & Caldwell, 2003).
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Jadi, orangtua adalah dua orang yang terikat dalam ikatan perkawinan

dan   melahirkan anak-anak yang kemudian dirawat dan dididik sesuai

perannya sebagai orangtua.

2. Peran Orangtua

Orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan

mental anaknya. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan

tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang

diberikan orangtua merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan

anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Selain itu, orangtua

merupakan orang yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik seorang anak seperti, kebutuhan untuk

makan, berpakaian, sekolah maupun kebutuhan psikis seperti, rasa aman,

penerimaan sosial dan harga diri sehingga anak dapat tumbuh dan

berkembang ke arah kepribadian yang harmonis dan matang (Yusuf, 2007).

Peranan lingkungan keluarga, terutama tingkah laku dan sikap

orangtua sangat penting bagi seorang anak. Ayah dan ibu sama-sama

memiliki peran penting dalam perkembangan seorang anak. Berikut peran

ayah dan ibu dalam keluarga:

a. Peran Ayah
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Dibandingkan dengan ibu, maka ayah pada permulaan

kehidupan seorang anak memiliki kesempatan dan peran yang

lebih kecil dalam mengembangkan anak-anaknya. Dengan

meningkatnya usia anak, maka peranan ayah semakin banyak dan

kompleks. Ayah berperan penting dalam perkembangan anaknya,

baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang

bersifat langsung seperti, membelai, mengadakan kontak bahasa,

berbicara, atau bercanda dengan anaknya. Pengaruh tidak langsung

seperti, melalui interaksi ayah dan ibu. Dengan mendukung

istrinya, sang ayah secara tidak langsung mempengaruhi anaknya.

Istri yang merasa disayangi dengan sendirinya akan mempengaruhi

sikapnya terhadap anak. Semuanya itu akan mempengaruhi

perkembangan anak selanjutnya (Dagun, 2002).

Hurlock (dalam Gunarsa, 2006) mengemukakan bahwa,

ayah harus dapat mengerti keadaan anak, bertindak sebagai teman

atau rekan bagi anak-anaknya, membimbing perkembangan anak

serta melakukan sesuatu untuk bersama-sama anak-anaknya.

Sebagai seorang ayah, peran ayah akan tampak melalui aktivitas-

aktivitas ayah yang berusaha mengembangkan kemampuan-

kemampuan, keahlian-keahlian yang dibutuhkan anak,

mengarahkan minatnya serta mengembangkan kemampuan

intelektual anaknya.
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b. Peran Ibu

Ibu memiliki lebih banyak peranan dan kesempatan dalam

mengembangkan anak-anaknya, karena lebih banyak waktu yang

digunakan bersama anak-anaknya daripada sang ayah.  Bila ibu

melakukan tugasnya dengan penuh kasih sayang, maka anak akan

memperoleh kepuasaan dan dapat mengadakan penyesuaian sosial

yang baik. Selain kasih sayang, ibu juga harus menyediakan waktu

yang cukup untuk dapat bermain-main dengan anak, serta memuji

anak bilamana anak memperlihatkan sikap yang baik. Ibu adalah

tokoh yang mendidik anak-anaknya, memelihara perkembangan

anak-anaknya, dan juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas anak di

luar rumah. Hal ini dapat terlaksana jika ibu memainkan

peranannya dengan hangat dan akrab, melalui hubungan yang

berkesinambungan dengan anak (Rudyanto dalam Gunarsa, 2006).

Jadi, peran orangtua adalah memenuhi kebutuhan anak baik itu

bersifat biologis atau fisik seperti kebutuhan dasar (makan, minum ataupun

berpakaian) maupun sosiopsikologis seperti rasa aman, nyaman, penerimaan

sosial dan harga diri. Orangtua tidak hanya merawat namun juga dapat

mendidik anak-anaknya.
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C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975, namun bagi

yang menganut agama islam peceraian disebut juga dengan talak. Kata talak

ini  terdapat dalam peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975. Adapun yang

dimaksud dengan perceraian atau talak tersebut adalah pemutusan hubungan

perkawinan antara suami-istri dengan menggunakan kata-kata “cerai (talak)”

atau yang sama maksudnya dengan itu (Said, 1994).

Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Nakamuru (dalam Maryanti

& Rosmiani, 2007) bahwa cerai (talak) merupakan  suatu bentuk pemutusan

hubungan perkawinan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, dengan

bunyi “aku talak engkau” atau “ceraikan engkau”, dan juga dapat dengan

menggunakan kata-kata lain yang sama artinya, disampaikan  dengan kata-

kata yang jelas oleh suami kepada istri.

Menurut Goode (1991), perceraian atau kekacauan dalam keluarga

ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga atau retaknya struktur peran

sosial yang disebabkan oleh satu atau beberapa anggota tidak dapat

menjalankan fungsi dan kewajiban peran mereka dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu bentuk

pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Dalam Agama Islam perceraian dapat dilakukan dengan cara, pihak suami
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mengatakan kata “talak” kepada istri dan secara hukum perceraian

diselesaikan di pengadilan agama berdasarkan keputusan dari hakim.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Perceraian dalam keluarga dapat bermula dari suatu konflik antara

anggota keluarga. Bila konflik ini berlansung terus-menerus maka peristiwa

perceraian berada di  ”ambang pintu”. Banyak faktor yang menyebabkan

sebuah keluarga mengalami perceraian. Faktor-faktor tersebut antara lain :

perbedaan usia yang jauh, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan

penekanan dan cara mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak

luar; tetangga, keluarga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang

terkondisi (Notosoedirdjo, 2005).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Levinger (dalam Dagun,

2002) pada 600 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian,  ada

beberapa keluhan yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai,

diantaranya :

a. Masalah keuangan. Penghasilan suami yang tidak dapat menutupi

kebutuhan keluarga.

b. Salah satu pasangan yang mengabaikan kewajiban terhadap rumah

tangga dan anak, seperti pasangan yang jarang pulang kerumah,

sehingga tidak adanya kedekatan emosional antara pasangan dan anak.
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c. Pasangan yang melakukan penyiksaan fisik ataupun mengeluarkan

kata-kata kasar dan menyakitkan terhadap pasangannya.

d. Salah satu pasangan yang tidak setia.

e. Adanya keterlibatan dan tekanan sosial dari pihak keluarga pasangan.

f. Ketidakpercayaan kepada pasangan, curiga dan cemburu yang

berlebihan.

g. Berkurangnya perasaan cinta terhadap pasangan sehingga, jarang

berkomunikasi, tidak perhatian dan kurangnya kebersamaan diantara

pasangan.

h. Terlalu menuntut pasangan. Suami atau istri yang menghendaki

pasangannya menjadi seperti yang diinginkan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian bisa

dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal

meliputi ketidakpercayaan kepada pasangan atau pun berkurangnya perasaan

cinta terhadap pasangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya

keterlibatan dan tekanan sosial dari pihak ketiga.

3. Proses Perceraian

Perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan

tinggal bersama, dengan masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan

serta memiliki latar belakang sosial yang berbeda satu sama lain.  Keinginan
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dan kebutuhan diantara masing-masing pasangan dapat jadi merupakan

pemicu timbulnya pertikaian atau konflik di dalam keluarga, dimana suami

atau istri ingin tetap menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Jika

pertikaian atau konflik tersebut terjadi terus menerus tanpa ada jalan

penyelesaian, maka perceraian dianggap sebagai alternatif terbaik (Erna,

1999).

Perceraian dapat terjadi bila seseorang yang akan bercerai mempunyai

alasan-alasan yang kuat untuk bercerai, bahkan antara suami dan istri tidak

akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Menurut undang-undang,

batalnya perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan

keputusan pengadilan agama untuk orang-orang Islam dan pengadilan negeri

untuk orang-orang non-Islam. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang

lebih memilih menggunakan hukum adat atau memilih melakukan proses

perceraian dengan cara kekeluargaan. Walaupun proses ini sebenarnya tidak

diakui oleh Negara. Perceraian baik secara resmi maupun secara tidak resmi,

berdampak negatif bagi pasangan yang bercerai, lingkungan dan yang paling

merasakan dampak dari perceraian tersebut adalah anak (Said, 1994).

Proses perceraian dapat berawal jika pasangan yang ingin bercerai

mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk bercerai, dan perceraian dapat

ditempuh dengan cara kekeluargaan maupun dengan mengikuti undang-

undang  dengan berdasarkan keputusan dari pengadilan agama atau
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pengadilan negeri. Semua ini tergantung kepada keinginan masing-masing

pasangan yang ingin bercerai.

4. Dampak-Dampak Perceraian

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak

yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan

perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota

keluarga, ayah, ibu dan anak. Namun, yang paling merasakan beratnya

perceraian adalah anak, karena anak harus menerima perubahan yang terjadi

secara tiba-tiba di dalam keluarganya (Dagun, 2002).

Menurut penelitian Hetherington (dalam Dagun, 2002), penderitaan

yang dirasakan oleh seorang anak   dipengaruhi oleh tingkat usia anak ketika

peristiwa perceraian itu terjadi. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa

kasus perceraian akan membawa trauma pada setiap tingkat usia anak, meski

dengan kadar berbeda. Setelah perceraian, anak akan mengalami

kebingungan untuk memutuskan dengan siapa mereka tinggal. Hal ini akan

berpengaruh terhadap perkembangan anak, apabila:

a. Bagi anak dengan asuhan ibu

Menurut hasil penelitian Hetherington (dalam Dagun, 2002),

peristiwa perceraian menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami

rasa cemas, tertekan, dan sering marah-marah. Dalam kasus perceraian
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ini, pihak ibu yang mengalami kesulitan dalam menangani anak-anak

serta yang paling pahit merasakannya. Hetherington mengungkapkan,

“bagi ibu, perceraian itu menyakitkan, antara anak dengan ibu tidak

saling mengerti dan ini dialami setelah setahun peristiwa perceraian”.

Tahun pertama perceraian merupakan masa krisis yang paling sulit

dirasakan orangtua dan anak. Pada masa-masa ini orangtua akan

memperlihatkan sikap kasar kepada anaknya. Hidup dalam situasi

perceraian, seorang ibu cenderung menunjukkan sikap yang berbeda.

Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada

anak-anaknya, suatu sikap yang berbeda dengan sebelum terjadinya

perceraian. Ibu memperlakukan anak-anaknya dengan lebih keras,

memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anak pun tidak

sistematis serta bersifat memaksa, khususnya terhadap anak laki-laki

yang diasuh oleh ibu.

b. Bagi anak dengan asuhan ayah

Menurut hasil penelitian Helen Mandes (dalam Dagun, 2002)

terhadap ayah yang mengambil peran mengasuh anak setelah

perceraian mengatakan bahwa, “sama seperti yang dialami ibu, ayah

juga mengalami stres, tekanan dalam menjalankan dua tugas sekaligus,

yakni mengasuh anak, dan tugas-tugas lain. Rasa tertekan bertambah

karena sebagian besar kegiatan tersebut merupakan hal baru bagi

ayah”. Tahun pertama perceraian, ayah lebih cenderung bersikap
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ramah, tawa ria, dan memberikan kebebasan pada anaknya. Namun,

setelah dua tahun berikutnya, situasi ini kembali seperti semula, di

mana ayah menjadi lebih keras dan disiplin, serta lebih mengekang

anak-anaknya. Sementara pada ibu, cenderung membatasi diri dalam

mengasuh anak.

Peran ayah dalam mengasuh anak setelah perceraian ini juga

diteliti oleh Santrock dan Warshak (Dagun, 2002). Hasil penelitian

mereka menyimpulkan bahwa, jika seorang ayah mengambil alih

mengasuh anak maka ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan.

Namun, begitu ia mengenal perkembangan anak, terutama pada situasi

intim, saat  itu juga ayah menjadi dekat dengan anaknya, dan ayah

memperoleh banyak hal dari anaknya. Hal yang sama juga terjadi pada

ibu.

Cara ayah dan ibu mengasuh pasca perceraian berbeda-beda, namun

meskipun begitu keduanya selalu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan

menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, sehingga cara ayah dan ibu

mengasuh tersebut akan berdampak bagi anak. Bagaimanapun perceraian

merupakan hal yang buruk bagi anak. Anak akan lebih merasakan dampak

perceraian tersebut dibandingkan orangtuanya.
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D. Kerangka Pemikiran

Masa remaja merupakan masa yang sulit dalam suatu fase

perkembangan. Hal ini dikarenakan remaja harus beradaptasi terhadap

perubahan yang terjadi dalam diri mereka, dari perkembangan fisik yang

mulai menyamai fisik orang dewasa, maupun perubahan hormonal serta pola

pikir yang sudah dapat berpikir logis. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-

hari para remaja lebih mementingkan emosi dan perasaan-perasaan mereka

ketimbang apa yang mereka pikirkan ataupun kejadian yang mereka alami.

Oleh karena itu tidak jarang kita melihat remaja yang bertindak begitu

emosional ketika mereka dihadapkan pada suatu situasi atau masalah. Seorang

remaja dapat begitu sangat sedih ketika mengalami suatu kekecewaan dan

dapat begitu sangat marah ketika dihadapkan pada suatu keadaan yang mereka

tidak sukai, begitu juga kala mereka dalam keadaan senang.

Cara para remaja ini bersikap maupun sifat yang mereka miliki selain

disebabkan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh mereka, juga

dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan. Faktor lingkungan ini

dapat diterima dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, pergaulan

teman sebaya ataupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan

faktor pengalaman dapat mempengaruhi diri seorang remaja sesuai dengan

apa yang telah diberikan dan diterima oleh remaja dari lingkungannya,

terutama lingkungan keluarga. Bagaimanapun keluarga merupakan tempat

pertama bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik.
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Selain itu keluarga juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian

anak.

Keluarga yang merupakan unit terkecil dari struktur sosial yang lebih

besar, memiliki kontribusi yang jauh lebih berpengaruh terhadap

perkembangan seorang individu. Suasana yang diciptakan di dalam keluarga

serta sikap yang diperlihatkan oleh ayah dan ibu akan mempengaruhi berbagai

aspek dalam diri seorang anak, seperti pola pikir, suasana hati serta perilaku

yang ditunjukan oleh sang anak. Sebagai lembaga pertama yang dikenal anak,

segala tindakan yang ditunjukkan oleh ayah dan ibu serta anggota keluarga

yang lain, akan menjadi contoh bagi mereka. Ketika berinteraksi dengan

orang lain di luar lingkungan keluarga, seorang anak atau individu akan

berperilaku sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh di dalam keluarga

atau dari orangtua. Perilaku seorang anak juga dipengaruhi oleh suasana yang

tercipta di dalam keluarga. Suasana yang muncul di dalam keluarga bisa

harmonis dan bisa juga disharmonis. Suasana ini akan berimbas terhadap

mental seorang anak, apalagi jika kondisi ini berlansung ketika mereka masih

berusia masih kanak-kanak.

Keluarga yang dapat digolongkan ke dalam keluarga disharmonis

yakni, keluarga yang mengalami perpecahan atau perceraian atau

ketidakutuhan anggota keluarga. Keluarga yang tidak utuh atau orangtua yang

mengalami perceraian akan menyebabkan ayah dan ibu tidak tinggal bersama

lagi. Hal ini akan berdampak terhadap perkembangan mental anak. Situasi
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seperti ini akan memunculkan stress dan tekanan bagi semua anggota

keluarga serta akan tercipta perasaan yang tak menentu, tidak hanya bagi

ayah, ibu tetapi juga anak. Seperti yang dikutip dalam salah satu penelitian

mengenai kasus perceraian yang dilakukan oleh Hetherington (dalam Dagun,

2002), ia  mengatakan bahwa “peristiwa perceraian itu menimbulkan

ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan dan sering marah-

marah. Perceraian setidaknya menimbulkan kekacauan jiwa meski tidak

terlalu jauh.”

Perceraian akan memberikan dampak yang mendalam bagi anak,

terutama jika hal ini terjadi ketika anak masih belum matang secara fisik dan

psikis. Perceraian yang terjadi sebelum anak menginjak usia remaja akan

sangat begitu membekas dalam diri anak, karena pada dasarnya anak belum

memahami tentang arti perceraian dan seluk beluk sehingga terjadinya

perceraian tersebut (Hetherington dalam Dagun, 2002). Namun, mau tidak

mau, siap tidak siap anak harus menerima keputusan orangtua yang tidak

seperti mereka inginkan, yang seharusnya anak belajar dari ayah dan ibu

tentang berbagai hal yang mereka ingin tahu, dan disaat anak butuh

bimbingan dalam menjadi anggota masyarakat yang baru, tetapi justru mereka

harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di dalam keluarga dan

menahan perasaan negatif yang dimunculkan oleh orangtua akibat perceraian

tersebut.
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Orangtua merupakan model bagi anak dalam mengembangkan

kepribadian. Namun akibat dari perceraian tersebut orangtua tidak lagi bisa

berperan efektif, karena ayah dan ibu tidak lagi tinggal satu atap, sehingga

anak akan kehilangan salah satu figur yang tepat untuk dijadikan model dalam

menuntaskan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Para remaja yang

mengalami perceraian orangtua tentu akan berbeda dengan remaja yang

berasal dari keluarga yang utuh dan harmonis, baik  dalam berperilaku

ataupun menggambarkan dirinya.

Remaja yang pernah merasakan perpecahan keluarga, apalagi jika hal

ini terjadi ketika seorang remaja masih berusia kanak-kanak, akan membekas

dalam diri dan ingatan tentang bagaimana peristiwa itu merenggut masa

kanak-kanak bahagia yang harusnya mereka miliki bersama kedua orangtua,

dan kenangan yang harusnya dirasakan pada saat masih kanak-kanak, seperti

kasih sayang dan perhatian dari ayah dan ibu. Perpisahan orangtua juga

membuat remaja harus menerima perasaan kehilangan yang mendalam dan

harus beradaptasi dengan kehidupan baru di lingkungan keluarga maupun

masyarakat. Remaja juga harus menerima suasana baru di rumah tanpa salah

satu orangtua, sedangkan di luar rumah mereka harus mendengar pendapat

orang-orang tentang keluarganya.

Atas asumsi tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengangkat

masalah ini untuk diteliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimana remaja yang
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mengalami perceraian orangtua ketika mereka masih berusia kanak-kanak

mempengaruhi psikologi mereka pada saat remaja?

E. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengalaman psikologis remaja yang mengalami perceraian

orangtua pada masa kecil?


