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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus dan pembahasan yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan bahwa remaja korban perceraian mengalami

beberapa dampak psikologis. Dampak-dampak yang muncul adalah

perasaan ketakutan, tidak dekat dengan ibu, malu, denial, dependent,

menyukai sesama jenis dan sulit dalam mengambil keputusan.

Kehilangan peran ayah dapat menimbulkan beberapa akibat,

diantaranya anak kesulitan untuk membuat suatu keputusan dan mudah

dipengaruhi, ketakutan dengan laki-laki sehingga membuat anak

perempuan merasa lebih nyaman dengan sesama jenis.

Dampak lain dari perceraian adalah anak menjadi ketakutan dan

merasa malu akan perceraian orangtuanya sehingga menimbulkan sikap

denial akan kenyataan perceraian orangtuanya. Anak berusaha untuk

menutupi kenyataan bahwa orangtuanya telah bercerai di hadapan

lingkungannya. Sikap denial pada anak ini dilakukannya untuk

mengatasi luka emosi dan melindungi dirinya dari kesedihan. Sikap ini

dapat membuat anak lebih nyaman di lingkungannya.

Ibu yang terlalu mengatur kehidupan anak secara berlebihan

sehingga anak dilarang melakukan banyak hal atau belajar sesuatu

secara mandiri, membuat anak menjadi dependent dan paranoid. Anak
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menjadi paranoid ketika sesuatu yang ia lakukan tidak berdasarkan

keputusan dari sang ibu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan beberapa

saran, diantaranya:

1. Untuk Subjek

Para remaja korban perceraian, sebaiknya mencoba untuk

memahami alasan perceraian orangtuanya, dan jangan menyesali

masa lalu perceraian orangtuanya. Subjek hidup tidak sendirian,

masih ada saudara baik  kandung maupun sepupu, ataupun

paman bibi dan kakek nenek. Subjek bisa berbagi perasaan

dengan keluarga besar, dan belajar untuk memahami peran

seorang laki-laki maupun perempuan dengan semestinya. Subjek

juga dapat berbagi perasaan dengan teman-temannya.

Subjek disarankan untuk bisa lebih membuka diri dengan

oranglain, termasuk lawan jenis. Usia subjek rata-rata adalah usia

remaja, yaitu saatnya mencari pasangan hidup untuk masa depan.

Subjek bisa bertukar pendapat mengenai pasangan dengan teman-

teman subjek, atau membaca referensi mengenai pemilihan

pasangan.

2. Untuk Orangtua Subjek

Orangtua subjek disarankan untuk memberikan perhatian,

tetap menjaga komunikasi dengan baik pada anak-anaknya

seperti berbincang, liburan bersama atau sekedar makan bersama.
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Orangtua disarankan berusaha mengetahui dan memahami

situasi yang sedang dialami anaknya dengan bertanya atau

mengobservasi keadaan dan lingkungan anaknya namun tidak

berperilaku berlebihan dalam mengasuh anak-anak.

3. Untuk Peneliti

Peneliti sebaiknya mencari lebih banyak subjek sehingga

variasi dampak yang muncul lebih banyak. Penelitian selanjutnya

diharapkan dapat mengungkap lebih banyak dampak yang terjadi

menggunakan lebih banyak alat tes, sehingga data yang diperoleh

lebih reliabel.


