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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Rangkuman Hasil Penelitian

Subjek I, II dan III merupakan anak korban perceraian

orangtuanya, dimana orangtua subjek I dan subjek II bercerai saat

mereka masih SD, sedangkan orangtua subjek III bercerai saat ia

berusia delapan bulan. Ketiga subjek diasuh oleh ibu mereka. Ibu

subjek I dan subjek II memutuskan untuk menjadi single parent,

sedangkan ibu subejk III menikah lagi. Subjek I dan II masih bertemu

dengan ayah mereka walau ayah dan ibu mereka resmi bercerai. Ketiga

subjek sama-sama memiliki saudara kandung. Subjek II merupakan

anak sulung, Subjek I anak kedua dan Subjek III anak bungsu. Subjek I

dan II dekat dengan ibu dan adiknya. Sedangkan subjek III tidak begitu

dekat dan terbuka dengan ibu dan kakaknya. Dari hasil wawancara,

ketiganya memiliki kesamaan dalam hubungan dengan ayahnya, yaitu

mereka tidak merasa dekat dan nyaman dengan sang ayah. Penyebab

perceraian tersebut diantaranya adanya kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), long distance marriage, dan adanya campur tangan dari pihak

ketiga.

Perceraian orangtua ketiga subjek membuat ketiganya tinggal

dan diasuh oleh ibu mereka, subjek I dan II yang orangtuanya bercerai

saat ia duduk di bangku SD, sempat diberi pilihan untuk memilih

tinggal dengan ayah atau ibu. Subjek III yang saat itu berusia delapan
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bulan, tidak mempunyai kesempatan untuk memilih karena masih

membutuhkan asi dan pengasuhan yang lebih dari sang ibu. Ketiganya

tinggal bersama sang ibu sehingga ketiganya tidak  dekat dengan sang

ayah, tidak mempunyai pengalaman bersama ayah mereka, sehingga

ketiganya kehilangan peran ayah di dalam hidupnya seperti kesulitan

dalam pengambilan keputusan, dan mudah dipengaruhi.

Dampak perceraian beragam, salah satunya adalah anak menjadi

ketakutan. Perasaan ketakutan ini dialami oleh dua subjek. Keduanya

merasa ketakutan saat bertemu dengan sang ayah, namun setelah sekian

tahun, akhirnya kedua subjek dapat menerima dan tidak ketakutan lagi

pada ayahnya. Perasaan takut yang dialami oleh kedua subjek

disebabkan oleh beberapa hal, seperti kekerasan dalam rumah tangga,

perilaku sang ayah yang terlalu ingin merawat anak-anaknya, dan

ketakutan karena merasa asing dengan sang ayah.

Ibu dari ketiga subjek mendapatkan hak untuk mengasuh anak-

anaknya. Ketiga subjek mendapatkan perlakuan yang berbeda satu

sama lain. Ibu subjek II melindungi anaknya secara berlebihan sehingga

sering terlihat galak dan sangat mengatur kehidupan subjek II. Ibu

subjek I tidak bertindak berlebihan seperti ibu subjek II, sedangkan ibu

subjek III, terasa tidak terlalu memperhatikan dan memahami subjek III.

Perlakuan ibu yang terlalu protektif membuat anak-anaknya menjadi

dependent.

Setelah perceraian terjadi, perasaan malu juga dapat timbul.

Subjek I sering merasa malu dengan teman-temannya. Sedangkan

subjek II dan III tidak. Subjek II memang tidak merasa malu akan
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perceraian orangtuanya. Subjek II dan III tidak merasa malu pada

teman-teman maupun guru-guru di sekolah dengan perceraian

orangtuanya.namun baik subjek I maupun subjek II sama-sama tidak

menceritakan peristiwa perceraian kedua orangtuanya. Subjek I sering

melakukan denial tentang keberadaan sang ayah, sedangkan subjek II

tidak pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun sampai

akhirnya orang lain mengetahuinya sendiri.

Berbeda dengan kedua subjek yang lain, perceraian yang terjadi

pada orangtua subjek III terjadi pada saat usia delapan bulan. Ibu subjek

III mengasuh anak-anaknya sebagai single parent sampai subjek III

kelas 3 SD, lalu memutuskan untuk menikah lagi. Subjek III merupakan

anak yang pendiam dan tertutup. Ia sering menggambar sebagai coping

stresnya. Subjek III tidak pernah bercerita pada ibunya, karena menurut

subjek III, ibunya tidak mampu memahami maksud dan perasaan

subjek III. Subjek III mempunyai ayah tiri, namun ia juga tidak sering

bercerita pada ayah tirinya. Hubungan subjek III dengan ayah tirinya

terkesan kaku, bahkan subjek III sering bertengkar dengan kakak

kandungnya. Selain itu, subjek III juga ketakutan dengan ayah

kandungnya. Bagi subjek III, perceraian tersebut membuatnya

kehilangan peran ayah dalam hidupnya dan sosok sang ibu yang tidak

mampu memahaminya membuat subjek III menjadi anak yang kurang

kasih sayang. Ketakutan subjek III pada ayah kandungnya juga

membuat subjek III merasa takut kepada setiap laki-laki yang

mendekatinya dan malah merasa senang ketika ada perempuan yang

mendekatinya. Seiring berjalannya waktu, subjek III berusaha



81

mendekatkan diri dengan  Tuhan, dan subjek III mulai mampu

menerima ayah kandungnya dan tidak ketakutan lagi. Selain itu, subjek

III juga mulai menyadari bahwa ketika ada perempuan yang

mendekatinya, subjek III tidak seharusnya merasa senang, ia segera

teringat Tuhan dan takut dosa, sehingga ia berusaha untuk menjauh dari

perempuan yang menyukai subjek III dan mendekati subjek III.

Dampak dari perceraian tersebut, tidak membuat subjek I dan II

mempunyai syarat tertentu dalam mencari pasangan. Berbeda dengan

subjek III, ia membuat syarat untuk pasangannya. Syarat tersebut

dipilihnya setelah mengetahui penyebab perceraian orangtuanya,

sehingga dengan adanya syarat tersebut, menurutnya dapat menghindari

peristiwa perceraian terjadi pada kehidupannya kelak.

Dari ketiga subjek, subjek I dan II sampai saat ini bisa menerima

dengan perceraian kedua orangtuanya, bahkan mereka mendukung

sebuah perceraian dan menganggap perceraian juga memiliki sisi positif.

Sedangkan subjek III hingga saat ini masih kecewa dengan suatu

perceraian dan menolak perceraian. Bagi subjek III, perceraian tidak

memiliki sisi positif dan akan membuat anak-anak sepertinya menderita.

Terdapat perbedaan dampak yang dialami oleh subjek laki-laki

dan subjek perempuan subjek III sebagai subjek laki-laki tidak

mengalami permasalahan dalam mencari pasangan. Berbeda dengan

subjek II dan III sebagai subjek perempuan, keduanya relatif pasif

dalam mencari pasangan bahkan cenderung merasa aman dan menyukai

sesama jenis.
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Gambar 4. Skema Dinamika Dampak Psikologis Ketiga Subjek

Faktor-faktor penyebab perceraian:
- KDRT
- Long Distance Marriage
- Campur tangan Orangtua

Anak diasuh oleh ibu dan
kehilangan peran ayah

Dampak yang muncul:
- Ketakutan dengan ayah (pada subjek I dan III)
- Tidak dekat dengan ibu (subjek III)
- Malu (subjek I)
- Denial (subjek I dan II)
- Dependent (subjek III)
- Menyukai sesama jenis (subjek III)
- Sulit mengambil keputusan (subjek I)

Orangtua bercerai
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B. Pembahasan

Peristiwa pada masa bayi dan anak-anak secara sadar maupun

tidak, akan memberikan dampak secara psikologis seseorang pada masa

dewasa. Perceraian pada orangtua akan memberikan pengaruh bagi

anak, seperti perasaan marah, kesepian, ketakutan dan lain-lain.

Menurut Murray (Stefani, 2011, h.119) masa lalu seseorang sama

pentingnya dengan keadaan seseorang pada masa kini. Remaja yang

memiliki masa lalu perceraian orangtua, beberapa diantaranya bisa

terlihat baik-baik saja, seolah masa lalu tidak berdampak bagi mereka.

Ada pula remaja yang menunjukkan dampak yang terjadi pada diri

mereka. Hurlock (1993, h.207) mengatakan bahwa remaja merupakan

periode peralihan. Remaja akan belajar perilaku baru menggantikan

perilaku yang akan ditinggalkan, namun apa yang telah terjadi akan

berbekas dan mempengaruhi pola perilaku selanjutnya. Baik disadari

ataupun tidak, perceraian membawa dampak tersendiri bagi anak-anak

dan terbawa hingga remaja.

Penelitian ini melibatkan tiga subjek dimana mereka bertiga

tinggal bersama ibu mereka. Dua diantaranya sudah SD saat

orangtuanya bercerai, dan yang seorang, orangtuanya bercerai saat ia

berusia delapan bulan. Ketiga subjek mengalami latar belakang yang

berbeda mengenai perceraian orangtuanya, sehingga dampak yang

mereka alami  berbeda satu sama lain.

Subjek melihat adanya KDRT di dalam keluarganya. Dutton

(Andayani dan Rosliyanti, 2012) menyimpulkan bahwa trauma masa

kecil mengarahkan pada pengembangan gejala trauma kronis pada saat
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anak-anak beranjak dewasa, dan beresiko menyerang pasangan dalam

hubungan mereka. Tidak semua anak yang melihat KDRT lantas

melakukan kekerasan dalam menjalin hubungan. Carlson (Andayani

dan Rosliyanti, 2012) mengatakan bahwa reaksi anak-anak tersebut

terbentang dalam suatu kontinum dimana beberapa anak akan

menunjukkan resiliensi yang cukup tinggi, sedangkan beberapa anak

menunjukkan adanya gangguan perilaku. Subjek, sering melihat

kekerasan yang dilakukan sang ayah kepada ibunya, dan membuatnya

ketakutan, namun subjek tidak bertindak agresif atau sering melakukan

kekerasan dalam menjalin hubungan dengan teman-temannya. Respon

anak terhadap KDRT yang dilihatnya dapat dipengaruhi oleh

kemampuan emosi dan dukungan sosial yang diterimanya. Subjek

berusaha memahami situasi orangtuanya, ia merasa kasihan dengan

ibunya yang menjadi korban KDRT, sehingga membuat subjek

melakukan penilaian bahwa KDRT buruk, sehingga ia tidak melakukan

kekerasan dalam menjalin hubungan dengan teman-teman maupun

orang disekitarnya. Subjek merupakan anak kedua di dalam

keluarganya, kakak subjek kemudian berusaha untuk mengayomi

subjek sehingga ia pun mendapatkan dukungan sosial dari sang kakak

agar posisi ayah yang melakukan KDRT tergantikan oleh posisi kakak

yang mengayominya.

Cole (2004, h.4) berpendapat bahwa salah satu dampak dari

perceraian adalah sebuah penyangkalan. Subjek tidak mampu menerima

kenyataan akan perceraian ayah ibunya. Ia menyangkal perceraian

tersebut dengan berbohong pada teman-temannya mengenai keberadaan
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sang ayah. Penyangkalan ini dilakukan untuk mengatasi luka emosi dan

melindungi diri dari perasaan dikhianati, kemarahan dan kesedihan atas

perpisahannya dengan sang ayah.

Dalam perkembangannya menjadi remaja, perceraian

mempengaruhi perkembangan kognitif remaja. Salah satu

perkembangan kognitif remaja digambarkan dengan berfungsinya

kegiatan kognitif tingkat tinggi seperti membuat rencana, strategi,

membuat keputusan dan memecahkan masalah (Aliya, 2013). Subjek

tidak mempunyai waktu berkembang bersama ayahnya dan tidak

mempunyai pengalaman tentang membuat keputusan dari sang ayah,

sehingga subjek memiliki kekurangan dalam hal pengambilan

keputusan, sehingga ia mudah untuk dipengaruhi.

Bagi anak putri, ketidakhadiran seorang ayah dapat mengganggu

peran jenisnya, namun pada penelitian Mavis Hetherington (Dagun,

2002, h.91) menunjukkan semenjak awal ketidakhadiran seorang ayah

bagi anak putri kurang berpengaruh. Ketidakhadiran seorang ayah

semenjak kecil dialami oleh subjek. Ayahnya bekerja di Bandung

sementara sang Ibu berada di Semarang. Subjek sendiri berada di

bawah asuhan sang ibu. Subjek telah terbiasa dengan absennya sang

ayah semenjak subjek masih kecil, sehingga subjek tidak melihat dan

merasakan perbedaan antara sebelum dan sesudah perceraian. Dalam

faktor eksternal, yaitu dari lingkungan, subjek menganut agama yang

menuntut kehadiran ayah dalam pernikahannya kelak. Dari tuntuttan

itulah membuat subjek berusaha untuk menjaga hubungan dengan

ayahnya.
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Menurut Manginteno (2013), sikap over protektif orangtua,

membuat anak jadi tidak mandiri. Selain itu, anak juga akan sering

takut salah karena terlalu banyak aturan yang diberikan oleh

orangtuanya. Setelah orangtua subjek resmi bercerai, ibu subjek

mengasuh dua anaknya seorang diri, dan sang ibu menjadi lebih

protektif dan galak pada anak-anaknya. Dari sikap sang ibu yang galak

dan terlalu protektif terhadap anak inilah yang membuat subjek menjadi

remaja yang paranoid dan tergantung atau kurang mandiri.

Orangtua yang telah berpisah semenjak anak berusia delapan

bulan juga membawa dampak kepada anak hingga remaja. Saat itu anak

masih sangat kecil sehingga tidak banyak pengalaman yang

didapatkannya bersama ayah kandungnya. Ketika pertama kali subjek

bertemu dengan ayah kandungnya yang terkena stroke, subjek merasa

ketakutan dengan ayahnya secara fisik, walaupun akhirnya subjek

mulai bisa menerima ayahnya dan tidak merasa ketakutan lagi. Subjek

merasa sang ibu sebenarnya berusaha memperhatikannya, namun ia

merasa bahwa sang Ibu tidak mampu memahami subjek.

Ketidakhadiran ayah dan ibu yang tidak memahaminya membuat

subjek sering merasa kesepian dan kehilangan kasih sayang

orangtuanya. Kehilangan kasih sayang membuat anak kadang merasa

tidak diinginkan. Kesepian dan merasa tidak diinginkan merupakan

perasaan yang biasa dialami sebagai dampak suatu perceraian.

Dampak perceraian dalam mencari pasangan menimbulkan

variasi pada subjek perempuan daripada laki-laki. Dua subjek tidak

terlalu mementingkan kriteria dalam mencari pasangan, namun berbeda
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dengan subjek lain. Penelitian yang dilakukan oleh Mavis Hetherington

(Dagun, 2002, h. 110), remaja putri yang tidak memiliki ayah

berperilaku dengan salah satu cara yang ekstrim terhadap laki-laki.

Mereka sangat menarik diri, pasif dan minder, atau mungkin terlalu

aktif, agresif dan genit. Salah satu subjek yang baru-baru ini putus

dengan pacarnya mengaku tidak terlalu berlebihan dalam mencri

pasangan. Dampak perceraian tidak membuatnya lantas berpikir buruk

mengenai laki-laki dan tidak mempengaruhinya dalam menentukan

sikap. Berbeda dengan subjek lain yang merasa minder, namun ia

minder dengan penampilan yang dimilikinya dan ia tidak mendapatkan

panutan atau ajaran untuk memperbaiki penampilannya. Subjek

cenderung menarik diri dan merasa takut jika ada seorang laki-laki yang

menyukainya.

Peneliti menyadari adanya kelemahan dalam penelitian ini,

kelemahan tersebut adalah subjek penelitian gugur karena orangtua dan

saudara subjek tidak mengijinkan untuk terlibat dalam penelitian ini.

Kelemahan lainnya adalah usia subjek saat perceraian orangtuanya

terjadi masih sangat kecil, sehingga subjek telah melakukan adaptasi

dan dampak yang muncul dimungkinkan terjadi dari peristiwa lain

selain perceraian orangtuanya.


