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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pasangan

agar dapat hidup bersama dan saling berbagi dikala susah maupun

senang. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (www.datastatistik-indonesia.com). Pasangan–pasangan

yang telah memutuskan untuk menikah, sejatinya ingin pernikahan

mereka selalu bahagia, harmonis, sejahtera, dan berusaha menghindari

suatu perceraian.

Menurut Grych, orangtua yang bahagia dalam pernikahannya

akan lebih peka, responsif, hangat dan menyayangi anak-anaknya

(Santrock, 2007, h.158). Hubungan antara anak dan orangtua inilah

yang pada awal masa perkembangan anak, akan menjadi dasar bagi

anak dalam berhubungan dengan orang lain (Santrock, 2007, h.159).

Jelas bahwa anak–anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang

bahagia lebih banyak tumbuh bahagia dan sehat secara psikologis

(Goode, 2002, 203).

Problematika ikatan pernikahan pada masa kini semakin pelik.

Kementerian Agama (Kemenag) mencatat setiap tahunnya telah terjadi

212 ribu kasus perceraian di Indonesia. “Angka tersebut jauh meningkat
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dibanding 10 tahun yang lalu, yang jumlah angka perceraiannya hanya

sekitar 50.000 per tahun”, kata Wakil Menteri Agama Nasaruddin

Umar di Jakarta, Sabtu, 14 September 2013. Nasaruddin sangat prihatin

dengan tingginya angka perceraian tersebut. Apalagi, hampir 80 persen

yang bercerai merupakan rumah tangga usia muda

(www.arrahmah.com).

Tahun 2012 pengadilan agama termasuk mahkamah syariah

menangani perkara 476.961 kasus. Perkara ini naik 11,52 persen dari

tahun sebelumnya yang menerima 363.041 perkara, demikian lansir

Mahkamah Agung (MA) dalam siaran persnya, Kamis, 14 Maret 2013

(news.detik.com).

Bercerai adalah masalah yang sulit dan menyakitkan bagi pihak–

pihak yang terlibat, terutama pada anak–anak. Ketika seorang ayah dan

ibu memutuskan untuk bercerai, mereka telah melewati serangkaian

proses peristiwa dan berbagai pertimbangan yang pada akhirnya

membuat mereka sampai pada keputusan untuk bercerai, sehingga

mereka sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental akan perceraian

tersebut. Mereka mempunyai alasan untuk bercerai, namun apakah

anak–anak mereka mengetahui secara pasti alasan berakhirnya

hubungan kedua orang tuanya? Untuk beberapa kasus perceraian,

memungkinkan anak–anak mereka mendapati orang tuanya sering

bertengkar di hadapannya atau sekedar mendengar percekcokan

tersebut. Ada pula orang tua yang masih bisa menjaga perdebatan

mereka agar sang anak tidak mengetahuinya. Selain itu, anak–anak

tiba–tiba mendapati situasi rumah yang berbeda dari sebelumnya.
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Mereka tidak mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pulang ke

rumah, makan bersama, bercerita, saling memberikan kasih sayang satu

sama lain, dll (Goode, 2002, 200)

Perceraian memilik dampak bagi pasangan yang bercerai

maupun bagi anak mereka. Dampak yang dialami anak adalah antara

lain, anak sering merasa tidak aman, merasa tidak diinginkan, kesepian,

marah, kehilangan, dan juga merasa bersalah atas perpisahan kedua

orang tuanya (Stefani, 2011, h.4).

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kenakalan remaja

itu dihubungkan dengan ‘rumah tangga yang pecah’. Sebagian

hubungan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perceraian dan angka

kematian lebih tinggi di daerah pekampungan miskin, dimana

kenakalan remaja juga lebih tinggi. Bagaimanapun juga, jika

kedudukan kelas orang tua itu tetap, maka angka kenakalan remaja

lebih tinggi bagi rumah tangga yang pecah daripada yang utuh, dan

lebih tinggi bagi rumah tangga yang pecah karena kematian orang tua

(Goode. 2002. 204-205).

Biasanya perceraian diawali dengan percekcokan dan terjadi

pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi sebelum perceraian akan

berpengaruh pada perkembangan psikologis anak, apalagi untuk anak

usia dini yang cenderung akan meneladani orangtuanya sebagai figur

yang segala tutur kata dan tingkah laku begitu dicontoh. Jika anak

melihat orangtuanya lepas kendali dan bertengkar di depan mereka,

anak akan mencontoh sehingga menjadi anak yang susah
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mengendalikan diri. Di sekolah, anak akan mudah terpancing emosinya

dan bertengkar dengan teman sebayanya

Masa remaja merupakan masa peralihan, yaitu dari anak-anak

menjadi dewasa. Osterrieth (Hurlock, 1993, h.207) mengatakan bahwa

struktur psikis remaja berasal dari anak-anak, sehingga masa anak-anak

akan meninggalkan bekas dan mempengaruhi pola perilaku remaja.

Kalter dan Rembar dari Children’s Psychiatric Hospital,

University of Michigan melakukan penelitian terhadap 144 sampel anak

dan remaja awal yang orangtuanya bercerai dan ditemukan tiga masalah

utama. 63% anak mengalami gelisah, sedih, suasana hati mudah

berubah, fobia dan depresi. Sebanyak 56% kemampuan berprestasinya

rendah atau dibawah kemampuan sebelumnya. 43% melakukan agresi

terhadap orangtuanya.  Studi yang dilakukan terhadap anak-anak

perempuan kurang lebih sama. 69% anak mengalami masalah

psikologis, 47% memiliki masalah akademis dan 41% melakukan

agresi terhadap orangtuanya. Dalam Journal of Divorce Harvard

University, AS, Rebecca L, Drill mengatakan bahwa perceraian

orangtua dan ketidakhadiran ayah membawa dampak yang luar biasa

negatif terhadap perasaan anak, seperti penyesuaian diri, penyesuaian

emosional dan penyesuaian pribadi (Lestari, 2008,  h.19)

Dampak perceraian secara nyata dialami oleh salah seorang

subjek, berinisial MJ. Pada hari Kamis, 15 November 2013, peneliti

dengan subjek berbincang-bincang sejenak, dalam perbincangan ini

“Kan cerai dari aku delapan bulan. Awalnya sih ga ngeh. Aku
pikir semua manusia lahir hanya dari ibu. Jadi waktu papaku
nemuin aku, aku ketakutan setengah mati karena ga tahu dia
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siapa. Baru namanya perceraian  pas SMP. Awal-awalnya sedih
si, terus bingung kok bisa cerai. Pas sekarang-sekarang
perasaannya masih sama plus kesel karena bercerai. Efeknya,
aku bisa sediiiih banget sampai berlarut-larut, terus ga terima
kalau ada keluarga, orang yang ku kenal atau ga kenal, bahkan
artis yang cerai atau putus sama pacarnya, tapi kalau
pasangannya busuk sih ga papa. Trus tiap liat ada ayah sama
anaknya, aku bakal sedih dan kayak pingin seperti mereka. Terus
kayak pingin ngelindungi anak-anak bekas perceraian. Sama jadi
aneh dan kaku kalau disentuh atau berinteraksi dengan cowok.”

Berbeda dengan subyek lain berinisial RE, orang tuanya bercerai

saat ia duduk di kelas 1 SD.

“Dulu sih sedih, waktu orang tua sudah pisah. Tapi malu juga
kalau sama teman – teman. Tapi semakin gede, semakin cuek
deh, malunya udah ga ada.”

Dari wawancara singkat dengan dua subyek yang berbeda ini,

dapat dilihat bahwa kedua subyek sama – sama merasa sedih, namun

dampak yang terjadi menjadi berbeda. MJ mempunyai efek pasca

perceraian lebih mendalam daripada RE.

Dalam Journal of Divorce Harvard University, AS, Rebecca L.

Drill, Ph.D, mengatakan,

“Akibat penceraian orangtua dan absennya ayah setelah itu
memiliki dampak luar biasa negatif terhadap perasaan anak.
Sebagai contoh, perceraian orangtua dan kehilangan ayah
terbukti berkaitan erat dengan kesulitan anak melakukan
penyesuaian di sekolah, penyesuaian sosial, dan penyesuaian
pribadi.” (Saraswati, 2006).

Berdasarkan pengamatan yang peneliti sejauh ini, kedua subjek,

MJ dan RE sama–sama menjadi korban perceraian orangtuanya.

Walaupun sama–sama menjadi korban perceraian, terdapat perbedaan

perkembangan psikologis dari kedua subjek. Dapat dikatakan MJ

sangat tertutup, sedangkan RE sangat terbuka. Dengan adanya dua fakta
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yang berbanding terbalik ini, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apa

sajakah dampak–dampak psikologis pada remaja korban perceraian

yang orangtuanya bercerai pada masa anak–anak.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak psikologis

yang terjadi pada remaja korban perceraian yang orang tuanya bercerai

pada saat mereka masih dalam tahap anak–anak.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan di bidang psikologi perkembangan

tentang dampak psikologis remaja korban perceraian yang dialami

pada masa anak-anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk

mencari usaha guna mencegah atau mengatasi dampak psikologis

perceraian pada remaja.


