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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu indikasi individu dapat dikatakan sehat secara 

mental adalah apabila individu tersebut merasa utuh dengan dasar 

satu kepribadian. Keutuhan diri terdiri dari integrasi atau gabungan 

pikiran, perasaan, dan tindakan individu yang secara bersamaan 

membentuk suatu kepribadian yang unik.  

Ketika integrasi atau keutuhan diri individu terganggu, salah 

satu akibat yang mungkin muncul adalah gangguan disosiatif, sebuah 

tipe gangguan psikologis yang melibatkan suatu perubahan atau 

gangguan dalam fungsi self  (identitas, memori, atau kesadaran). 

Gangguan disosiatif memengaruhi individu secara ekstrem, sehingga 

terdapat bagian dari kepribadian yang terpisah dari fungsi kesadaran 

(Nevid, Rathus dan Greene, 2005, h. 201).  

Pada kondisi normal, seorang manusia pasti mengetahui siapa 

dirinya, walaupun mungkin tidak merasa yakin terhadap diri secara 

eksistensial atau filosofis, namun setiap individu mengetahui 

identitasnya, seperti nama, alamat, dan pekerjaan, manusia juga 

cenderung mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupannya. Berbeda dengan kondisi yang dialami individu 

dengan gangguan disosiatif, terjadi perubahan sementara pada aspek 

kesadaran yang mengakibatkan hilangnya identitas pribadi, 
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menurunnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, dan gerakan 

tubuh yang tidak wajar (Halgin & Whitbourne, 2010, h.266).  

Nevid, dkk (2005, h. 212) berpandangan bahwa gangguan 

disosiatif mewakili sebuah cara untuk mengatasi (coping) serta 

survive ketika mengalami trauma yang berat dan berulang. Disosiasi 

memberikan suatu cara untuk melarikan diri saat tidak terdapat cara 

lain yang tersedia. Van der Hart (2004 dalam Howell, 2005 h. 18) 

juga menyatakan disosiasi sebagai pertahanan psikologis, 

perlindungan  diri terhadap efek dan memori yang menyakitkan, 

tetapi juga bisa menjadi respon organismik dan otomatis untuk 

menghindari bahaya.  

Gejala disosiatif dihubungkan dengan pemaparan terhadap 

pengalaman trauma, seperti penyiksaan pada masa kanak-kanak, baik 

fisik maupun seksual, tekanan sosial ekonomi, dan stres tingkat 

tinggi (Nevid, dkk, 2005, h. 212). Meskipun prevalensi disosiasi 

terkait trauma, disosiasi tidak disebabkan oleh trauma saja (Gold 

dalam Howell, 2005, h. 17). Disosiasi tidak hanya meliputi 

"kehancuran diri" dari koneksi yang terputus pasca trauma, tetapi 

juga kegagalan integrasi yang lebih umum. Lemahnya integrasi 

psikologis dihasilkan dari lingkungan keluarga yang kacau, penuh 

kekerasan, dan lalai, ketidakhadiran peran orang tua dalam 

pengasuhan atau ketidakhadiran ayah yang dapat menyebabkan  

father hunger, serta dari dilema attachment, termasuk disorganized 

attachment dan kecemasan interpersonal parah yang  disebabkan 
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oleh interaksi dengan pengasuh (orang tua, keluarga), contohnya 

penolakan dari orang tua.  

Kepribadian manusia merupakan hasil dari bawaan (nature) 

yang merujuk pada faktor keturunan, sekaligus lingkungan (nurture) 

yang merujuk pada pola pengalaman kehidupan individu. Hubungan 

keluarga merupakan bagian penting dari nurture, karena pada 

dasarnya keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 

pembentukan struktur kepribadian individu. Pengalaman seorang 

anak dalam keluarga meliputi pola asuh, peran orang tua, kelekatan 

dengan orang tua dan sebagainya (Ivancevich, dkk, 2007, h. 93).  

Peran orang tua dalam pengasuhan anak akan berpengaruh 

dalam pembentukan kepribadian. Dagun (2002) dalam buku yang 

berjudul Psikologi Keluarga: Peranan Ayah Dalam Keluarga, 

membahas mengenai pentingnya sosok seorang ayah terlibat dalam 

pengasuhan anak. Pada mulanya pembahasan yang mengulas secara 

khusus mengenai keayahan (fatherhood) masih terbatas dalam ilmu 

psikologi, namun seiring perkembangan zaman, penelitian terhadap 

peranan ayah semakin berkembang hingga sampai pada kesimpulan 

bahwa peran serta ayah dalam pengasuhan anak sama pentingnya 

dengan peran seorang ibu.  

Penelitian yang berkembang tentang sosok ayah berfokus 

kepada pentingnya keberadaan seorang ayah, baik secara fisik 

maupun psikis untuk merawat anak-anaknya. Namun kini, seiring 

dengan maraknya kasus anak tanpa ayah (fatherless), membuat para 

ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai dampak 
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ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan seorang anak, dampak 

yang terjadi bukan hanya secara langsung namun juga bertahap 

sesuai perkembangan anak.  

Ketidakhadiran sosok ayah dalam perkembangan anak dapat 

menimbulkan suatu fenomena yang dewasa ini seringkali terjadi 

yaitu father hunger. Akibat dari menerima terlalu sedikit kualitas 

pengasuhan dari seorang ayah, anak-anak fatherless cenderung 

mengalami father hunger atau haus kasih sayang dari seorang ayah.  

Ketidakhadiran (absence) sosok ayah memengaruhi individu 

dengan cara yang berbeda, namun seringkali menimbulkan trauma 

yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang anak, 

termasuk kesehatan mental pada masa perkembangan anak 

selanjutnya (Flouri & Buchanan, 2002, h. 63).  

Father hunger yang muncul akibat ketidakhadiran ayah 

merupakan salah satu prediktor paling umum dari salah perlakuan 

terhadap anak (child abuse). Child abuse dalam keluarga dapat 

memicu seorang anak ke dalam tahap disosiatif yang menyebabkan 

fantasi pada diri anak tersebut sebagai pelarian dari kenyataan hidup 

yang kejam (Halgin & Whitbourne, 2009, h. 271).  

Studi kasus penelitian ini berasal dari hasil wawancara 

peneliti dengan seorang subyek berinisial AS. Wawancara ini 

dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016. AS merupakan seorang 

mahasiswa berusia 26 tahun, sebelum ia berkuliah, ia tinggal di kota 

A, kemudian setelah bekerja ia berpindah-pindah dari kota B ke kota 

C, sampai satu tahun belakangan ini ia menetap di kota D untuk 
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berkuliah. AS telah berpindah kota sebanyak empat kali dan selama 

itu pula ia merasakan keganjilan dalam dirinya saat pertama kali 

menetap di setiap kota tersebut. AS merasakan sebuah sensasi keluar 

dari tubuhnya dan melihat dirinya memiliki kepribadian yang 

berbeda di setiap kota.  

Saat berada di kota A, ia melihat dirinya sebagai seseorang 

yang senang mencoba hal baru, mudah bergaul dan tidak takut 

mengambil risiko; di kota B, ia melihat dirinya sebagai seseorang 

yang arogan dan hanya dapat bergaul dengan orang-orang tertentu; di 

kota C, ia melihat dirinya sebagai seseorang yang mudah cemas, 

gelisah, dan kehilangan minat sosial; dan di kota D, ia melihat 

dirinya sebagai seseorang yang memiliki sikap kepemimpinan yang 

baik, deep thinker, dan lebih suka bergaul dengan teman-teman di 

masa lalunya.  

AS mengaku bahwa pada masa kanak-kanak, ia sempat 

menjadi seorang penyanyi cilik karena ayahnya yang berprofesi 

sebagai produser musik. Ia sangat senang jika diajak berpergian ke 

luar kota untuk tampil bernyanyi dan mengagumi sosok ayahnya 

yang telah memberikan ia pengalaman tersebut.  

Ketika berada di Sekolah Menengah Pertama, AS 

menghadapi perceraian orang tuanya karena sang ayah berselingkuh 

dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya, AS 

dan ketiga saudaranya. Semenjak saat itu image keluarga AS yang 

dikenal banyak orang di kota asalnya menjadi buruk dan hal ini 

berdampak pada kehidupan AS selanjutnya, ia seringkali dianggap 
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memiliki sikap yang sama seperti ayahnya sehingga dalam 

berhubungan dengan kekasihnya pun ia mengalami penolakan dari 

pihak orang tua kekasihnya.  

Semenjak permasalahan keluarganya muncul, AS selalu 

berharap agar ia dapat melarikan diri ke kota lain agar dapat menjadi 

“manusia baru” yang tidak memiliki hubungan apapun dengan 

ayahnya, namun yang ia alami adalah perasaan seolah terpisah dari 

tubuhnya setiap menempati suatu kota yang baru. 

Terdapat penelitian terkait dengan gangguan disosiatif yang 

berjudul Dissociative Symptoms and Mother’s Marital Status in 

Young Adult Population. Penelitian ini menguji status perkawinan 

ibu yang menunjukkan ketidakhadiran ayah atau hubungan yang 

penuh konflik dengan ayah mungkin secara khusus terkait dengan 

disosiasi dan gejala terkait stres lainnya pada subjek penelitian 

berusia 19 tahun. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor signifikan yang terkait dengan gejala disosiatif tingkat 

tinggi pada pria yang tumbuh tanpa sosok ayah mungkin terkait 

dengan attachment yang terganggu dan bermasalah dengan sosok 

ayah dan patologis attachment  yang bergantung kepada ibu. Pada 

wanita gejala disosiatif mungkin terkait dengan hubungan yang 

saling bertentangan antara ibu dan putrinya yang terkait dengan 

kehadiran ayah tiri dalam keluarga (Bob, dkk, 2015, h. 1). 

Berkaitan dengan penelitian Bob tersebut, penelitian ini 

berfokus pada kecenderungan disosiasi sebagai dampak dari father 

hunger yang merupakan faktor penyebab child abuse dan 
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memungkinkan individu untuk mengalami trauma, berdasarkan 

pemikiran Howell (2005, h. 3) yang menyatakan bahwa disosiasi 

merupakan salah satu cara seseorang memodifikasi struktur jiwa 

untuk mengakomodasi interaksi dengan attachment figure (orang tua 

atau pengasuh) yang menakutkan, tapi diperlukan dan biasanya 

dicintai. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan antara father hunger dengan kecenderungan gangguan 

disosiatif pada dewasa awal usia 18 hingga 25 tahun yang diantara 

masa perkembangan dari kelahiran sampai usia 18 tahun tidak 

memiliki sosok ayah, karena father hunger dapat terjadi pada setiap 

titik di seluruh rentang kehidupan, meskipun paling mungkin timbul 

jika seseorang ayah tidak hadir dalam peran pengasuhan selama 

masa kanak-kanak atau remaja dan pengalaman father hunger dapat 

dilihat dengan lebih jelas mulai pada masa dewasa awal (Falconer, 

2014, h. 8) 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 

hubungan antara father hunger dengan kecenderungan disosiasi pada 

pria dan wanita dewasa awal. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 



 
 
 

8 

 

 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya 

penelitian-penelitian dalam ilmu psikologi terutama dalam bidang 

psikologi klinis, psikologi keluarga dan psikologi perkembangan 

yang terkait dengan kesehatan mental, kecenderungan gangguan 

disosiatif, dan dampak yang mungkin terjadi akibat 

ketidakhadiran sosok ayah dalam keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara 

father hunger dengan gangguan disosiatif.  
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