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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Memiliki keluarga yang utuh tentu menjadi kebahagiaan bagi semua orang. 

Keluarga adalah komunitas pertama yang dimiliki individu dalam bersosialisasi. 

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar 

dalam kehidupan seseorang dan sumber dukungan yang penting karena 

keluarga adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan individu, tempat 

tumpuan harapan, tempat bercerita dan mengeluarkan keluhan-keluhan bila 

individu mengalami persoalan (Rodin dan Salovey dalam Ardhani, 2009, hal. 10). 

Saat individu tumbuh dalam sebuah keluarga yang utuh maka individu tersebut 

akan merasakan fungsi peranan masing-masing anggota keluarga secara 

komplit, contohnya merasakan peran seorang ayah dalam keluarga, merasakan 

peran ibu dalam keluarga, dan merasakan peran anggota lain dalam keluarga 

dimana individu tersebut dibesarkan. Rahardjo (2007, hal 132) menuliskan 

bahwa keluarga memberikan sebuah kebersamaan yang sifatnya primitif dimana 

cinta kasih akan memberikan lebih dari sekedar kenyamanan satu dengan yang 

lain, melainkan juga sebuah kebahagiaan yang dalam bahkan bukan hanya cinta 

yang diberikan oleh keluarga, namun juga dukungan emosional yang sangat 

membantu anggota keluarga berjuang melewati masa-masa sulit. Keluarga 

adalah sumber kebahagiaan awal sejak masa kecil.  

Hubungan yang baik antara orangtua dengan anak akan menimbulkan rasa 

aman dan kebahagiaan, sebaliknya hubungan yang buruk akan mengakibatkan 

trauma emosional yang kemudian dapat ditampilkan dalam berbagai tingkah laku 

seperti menarik diri dari lingkungan, bersedih hati, pemurung, temperamental, 

dan perilaku negatif lain. Temuan bahwa keluarga terutama orangtua sebagai 

sumber kebahagiaan dalam kehidupan individu adalah berkaitan dengan peran 

orangtua dalam keluarga (Minuchin, 1974). Orangtua adalah orang-orang 

terdekat pertama yang menjalin ikatan emosional dengan individu dan 
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menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk berkembang. Kondisi 

keluarga sedari kecil, remaja hingga dewasa akan berpengaruh pada 

kebahagiaan individu. 

Chaplin (2005, hal. 188) menjelaskan bahwa keluarga (family)  adalah satu 

kelompok individu yang terikat oleh ikatan perkawinan atau darah ; secara 

khusus mencakup seorah ayah, ibu dan anak. Lalu bagaimana jika seseorang 

dilahirkan tanpa adanya ayah dalam keluarga?. Seseorang yang dilahirkan 

dalam situasi semacam itu akan mengalami pengalaman-pengalaman hidup 

yang berbeda dibandingkan dengan orang lain yang lahir di tengah keluarga utuh 

meskipun pada masa-masa awal hidupnya mungkin individu tersebut belum 

mengerti tentang hal itu disebabkan karena keterbatasan pemahaman kognitif 

dan sosial anak (Hurlock, 1980, hal.18-23) namun seiring dengan perkembangan 

maka individu akan mulai mengerti, merasakan kondisi yang berbeda dengan 

keluarga lain dan mulai mempertanyakan tentang kehadiran sosok ayah di 

keluarganya seperti pada keluarga lain. Jika itu sudah mulai dialami maka akan 

dimulai juga konflik dalam diri individu tersebut.  

Seseorang yang dilahirkan tanpa kehadiran ayah tidak akan mengalami 

rasanya memiliki keluarga yang utuh yang jika dihubungkan dengan penjelasan 

mengenai keluarga di atas maka tidak mengalami kebahagiaan secara utuh, 

kurang mendapatkan dukungan sosial keluarga, tidak merasakan peran ayah 

dalam kehidupannya, dan lain sebagainya. Elia (2000, hal.109-110) menjelaskan 

ada beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi akibat tidak berfungsinya 

peran ayah, antara lain : 

1. Dampak terhadap identitas dan peranan seksual 

Ketiadaan ayah dalam kehidupan individu akan membawa 

berbagai dampak yang cukup berarti. Dampak yang mungkin terjadi 

pada laki-laki adalah beresiko menyebabkan terjadinya gangguan 

identitas gender. Ketiadaan ayah cenderung membuat laki-laki mencari 

laki-laki lain sebagai pasangan seksualnya di kemudian hari. Ketiadaan 

ayah atau ketidakpedulian ayah terhadap anak perempuannya dapat 

membawa akibat buruk yang bahkan lebih serius dibanding perceraian. 

Sebuah survai menunjukkan bahwa sebagian besar wanita tuna susila 

berasal dari keluarga tanpa ayah. Kondisi latar belakang keluarga yang 

tanpa kehadiran ayah juga terjadi pada sebagian besar pelaku kriminal 



3 
 

wanita. Selain itu sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa 

lesbianisme muncul dari keluarga tanpa kasih seorang ayah. 

2. Dampak psikologis pada anak di masa dewasa mereka 

Individu yang memiliki latar belakang  fatherless acapkali terlibat 

dalam tujuh masalah utama, yakni :  identitas yang tidak lengkap, 

ketakutan yang tidak teratasi, kemarahan yang tidak terkendali, depresi 

yang tidak terdiagnosa, perjuangan melawan perasaan kesepian, 

kesalahpahaman seksualitas, dan kegagalan dalam hal keterampilan 

pemecahan masalah. 

Penelitian ini menggunakan subjek dewasa awal fatherless yang merasa 

tidak bahagia. Subjek dan narasumber merasakan ketidakbahagiaan mereka 

adalah bersumber dari ketidakhadiran ayah sejak mereka dilahirkan sampai 

dengan dewasa sekarang ini. Narasumber dalam penelitian ini semua tergolong 

dalam usia dewasa awal yaitu usia dimana seseorang mulai mengalami 

perubahan peran dari remaja ke dewasa dimana ada tanggungjawab dan tugas 

perkembangan yang cukup banyak.  

Dewasa awal idelanya sudah memfokuskan diri pada pencapaian 

peningkatan hidup misalnya menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, memilih pasangan hidup dan 

berumahtangga, namun narasumber fatherless dalam penelitian ini tidak 

memfokuskan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi tugas 

perkembangan dewasa awal karena mereka selalu terbeban dengan pikiran dan 

perasaan negatif sehubungan dengan kondisi fatherless. Contoh yang dapat 

menjadi gambaran mengenai kondisi di atas adalah dua orang narasumber laki-

laki yang berusia 28 dan 30 tahun sampai saat ini belum memiliki pekerjaan tetap 

dikarenakan mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari siapa ayahnya, 

bahkan sampai mencari informasi keberadaan ayah hingga ke luar pulau. Contoh 

kondisi lain yaitu narasumber wanita berusia 31 tahun dan 40 tahun sampai saat 

belum berani menikah karena selalu mengalami kesulitan dan kegagalan dalam 

menjalin hubungan dengan lawan jenis, mereka tidak percaya diri dengan kondisi 

keluarga dan merasa canggung dengan kehadiran pria.  

Penelitian ini mendapatkan informasi mengenai kondisi dewasa awal 

fatherless dari 6 orang narasumber. Semua narasumber dalam penelitian ini 

belum ada yang menikah dikarenakan mengalami kesulitan dalam menjalin relasi 
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dengan lawan jenis, belum berani menikah karena tidak memiliki pekerjaan tetap, 

belum menikah karena selalu bermasalah dengan keluarga sehingga sering 

kabur dari rumah, salah narasumber wanita hamil di luar nikah dan melakukan 

aborsi, dan salah satu narasumber adalah seorang gay.  

Data yang disampaikan O’Neill (dalam Yuliawati, dkk. 2007, hal. 9) 

menyebutkan bahwa kondisi anak yang hidup tanpa ayah biologisnya (termasuk 

keluarga ibu tunggal karena perceraian, meninggal, dan alasan-alasan lain) 

ternyata 2,5 kali lebih sering merasa tidak bahagia, memiliki self-esteem  3,3 kali 

lebih rendah dibanding dengan anak-anak dari keluarga utuh, terlibat dalam 

penyalahgunaan obat terlarang, terlibat masalah kriminalitas, mendapatkan nilai 

akademik yang lebih rendah, tiga kali lipat lebih banyak mengalami masalah 

dalam pergaulan dan relasi interpersonal, memiliki level tinggi dalam gangguan 

eksternal seperti agresi dan penyimpangan perilaku serta gangguan internal 

seperti emotional distress, kurang mampu menyelesaikan masalah dengan baik 

dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga utuh (Barber & Eccles 

dalam Putri, 2014, hal. 116)  keluarga tanpa kehadiran ayah/ fatherless secara 

terus menerus merupakan kontributor utama dari kenakalan remaja, rendahnya 

performa akademik, hubungan buruk dengan orang tua, harga diri rendah dan 

masalah penyimpangan seksual.   

Single-Rushton dan Mc. Lanahan (dalam Yuliawati, dkk, 2007, hal. 14) 

menyebutkan bahwa ketiadaan ayah lebih berdampak pada laki-laki daripada 

perempuan dikarenakan kehadiran orangtua yang sama jendernya lebih 

berperan besar dalam mengajarkan peran jender. Budihardjo (dalam Widiastuti, 

2004, hal. 24) mengemukakan bahwa orangtua mempunyai kecenderungan 

untuk lebih dekat atau mempunyai relasi yang lebih dalam dengan anak mereka 

yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Dengan demikian 

derajat keterlibatan ayah lebih nampak pada laki-laki dibanding pada wanita. 

Relasi ayah dengan anak laki-lakinya adalah seperti cermin, yaitu ayah 

dipandang sebagai model serta teladan untuk perannya kelak sebagai seorang 

pria.  

Penelitian ini melibatkan dua orang subjek dewasa awal fatherless yang 

terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang keduanya 

merupakan anak yang sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah. Berdasarkan 

cerita dari kedua subjek, mereka telah mengalami banyak pengalaman buruk 
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sehubungan dengan status ‘tanpa ayah’  yang mereka sandang atau yang dalam 

penelitian ini disebut sebagai fatherless.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber 

saat mengumpulkan data untuk menyusun penelitian ini pada bulan Desember 

2014 didapatkan informasi bahwa masing-masing narasumber dewasa awal 

dengan status fatherless pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari 

orang-orang di sekitarnya dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa kata-kata 

menyakitkan yang dilontarkan baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan status fatherless. Pernyataan yang menurut narasumber 

merupakan pernyataan yang menyakitkan dari orang-orang di sekitar yang 

sebenarnya sudah tahu kondisi sebenarnya tetapi tetap bertanya adalah seperti 

“dimana bapakmu”, “kamu ga punya bapak to?”, atau kata-kata yang didengar 

namun tidak diucapkan secara langsung pada mereka atau pembicaraan orang 

tentang mereka seperti “anak itu ga punya bapak”, “itu anaknya X kan, ga punya 

bapak lho dia”, “bapaknya sudah mati”, “kasihan anak ga punya bapak” dan lain 

sebagainya. Selain kata-kata, narasumber fatherless juga masing-masing pernah 

mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang di sekitarnya, merasa 

mengalami diskriminasi dan juga merasa tidak dihargai perasaannya oleh karena 

pertanyaan orang-orang berkenaan dengan keberadaan ayah. Perlakuan negatif 

tersebut contohnya adalah merasa tidak dihargai di tengah-tengah keluarga 

besar yang terwujud dalam perlakuan tidak pernah dimintai pendapat, seringkali 

tidak diajak atau ditinggal baik acara keluarga atau di luar acara keluarga.  

Informasi dari narasumber lain memberikan gambaran bahwa seringkali 

kondisi seorang fatherless sedih karena merasa tidak seberuntung orang lain 

yang memiliki ayah. Menurut mereka jika ada ayah maka ada yang melindungi, 

ada yang mengayomi, ada yang membela keluarga dan merasa lebih memiliki 

status di lingkungan sosial. Berdasarkan wawancara dengan beberapa 

narasumber, peneliti mendapatkan beberapa cerita yang hampir sama dimana 

mereka bercerita bahwa seringkali keluarga mereka “digampangkan” di 

masyarakat dan ketika kejadian semacam itu terjadi narasumber dan keluarga 

tidak bisa menegur dikarenakan tidak ada sosok laki-laki pelindung di keluarga 

tersebut. 

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber dewasa awal fatherless pada 

Januari 2015 saat proses awal pengumpulan data penelitian juga 
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menggambarkan bahwa mereka mengalami kesedihan yang dalam terhadap 

kondisi keluarganya dan cenderung menganggap bahwa semua kesulitan yang 

dialami disebabkan karena ketiadaan ayah. Dua orang narasumber 

menceritakan hal yang sama yaitu mereka sangat sedih ketika mengetahui 

bahwa ayah kandung mereka sama sekali belum pernah menyentuh dan 

menggendong mereka, rasanya seperti sangat tertolak dan tidak dicintai. Mereka 

menceritakan ada rasa rindu yang sangat besar yang tidak dapat terpenuhi.  

Salah satu narasumber bercerita bahwa sedari kecil mengalami kesulitan 

ekonomi sehingga kerap kali harus minta bantuan pada saudara untuk 

membayar sekolah atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesulitan-

kesulitan membuat narasumber sedari kecil jarang sekali merasa bahagia karena 

selalu hidup susah sehingga membuat narasumber merasa rendah diri dan 

merasa tidak berguna karena sering merepotkan. Narasumber yang lain bercerita 

bahwa sampai saat ini dia merasa bahwa ibunya tidak menyayanginya karena 

setiap kali melihatnya membuat ibu teringat akan sosok laki-laki yang tidak 

bertanggungjawab dan menghancurkan kehidupannya. Beberapa narasumber 

menceritakan hal yang hampir sama yaitu ibu mereka seringkali mengingatkan 

agar anaknya menahan diri dan tidak usah memiliki keinginan yang macam-

macam karena mereka tidak memiliki ayah, banyak hal yang harus ditahan 

karena keterbatasan kondisi. Banyak hal yang tidak menyenangkan karena 

kondisi ketiadaan ayah. Bagi seorang fatherless, ayah adalah sosok yang 

dirindukan untuk dapat mengubah keadaan.  

Kedua subjek dalam penelitian ini mengaku bahwa sampai saat ini masih 

mengingat kejadian-kejadian menyakitkan yang mereka terima baik berupa kata-

kata dan berupa sikap atau perlakuan, walaupun sebagian besar pengalaman-

pengalaman negatif tersebut dialami ketika mereka masih kecil hingga remaja. 

Hal itu membuktikan bahwa waktu yang lama tidak menghapus memori tentang 

pengalaman negatif yang mereka alami bahkan pengalaman negatif tersebut 

melukai hati dan menjadi luka batin bagi subjek. 

Salah satu subjek bercerita jika masih ingat betul tentang pengalaman-

pengalaman sedihnya ketika sekolah. Subjek sedih sekali melihat hampir semua 

teman subjek diantar oleh keluarga sedangkan subjek berangkat sendiri naik 

kendaraan umum, ketika ada acara piknik semua teman subjek dijemput pulang 

namun subjek tidak ada yang menjemput sehingga subjek harus menunggu 



7 
 

sangat lama di sekolah sampai ada kendaraan umum yang lewat, ketika ada 

pertemuan orangtua siswa atau penerimaan rapor subjek melihat teman-

temannya didampingi oleh ayah dan ibu. Kenangan itu masih sangat teringat 

oleh subjek hingga saat ini. Subjek merasa sedih dan membayangkan 

seandainya saat itu ada ayah pasti akan jadi lebih baik. 

Subjek lain juga menceritakan kisah yang hampir sama yang dialami ketika 

subjek SMP. Suatu hari ada kegiatan di sekolah sehingga sekolah mengijinkan 

pulang awal. Saat itu subjek tidak punya uang untuk naik angkutan umum, tidak 

bisa menghubungi ibu, subjek bingung dan tidak tahu harus berbuat apa supaya 

bisa pulang lalu subjek memutuskan berjalan kaki dari sekolah sampai ke rumah 

kakek padahal jaraknya sangat jauh untuk anak perempuan yang masih SMP. 

Subjek bercerita bahwa saat itu dia berjalan dengan sangat sedih, takut dan 

menahan tangis. Saat itu subjek membayangkan seandainya ada ayah pasti 

ayah datang dan menjemput. Subjek menceritakan kisah ini kepada peneliti 

sambil menangis. 

Arif (2013, hal. 416)  menuliskan bahwa pengalaman buruk yang membuat 

luka hati bisa tersimpan dalam kurun waktu yang sangat lama bahkan seumur 

hidup dan bisa muncul setiap kali ada peristiwa atau orang yang mengingatkan 

tentang kejadian yang membuat luka tersebut. Perasaan terluka yang terus 

disimpan kemudian memunculkan perasaan-perasaan subjektif seperti 

kemarahan, kesedihan, hilangnya harga diri, dan lainnya yang mana perasaan 

dan perilaku negatif tersebut akan menimbulkan dampak buruk secara fisik, 

psikologis, spiritual, dan relasional. Suasana seperti ini memicu sakit hati yang 

kuat dalam diri seseorang.  

Cara seseorang bereaksi terhadap pengalaman buruklah yang sebenarnya 

menentukan keadaan luka hatinya, bukan pengalaman itu sendiri (Widharti, 

2006, hal. 1).  Karakteristik satu orang berbeda dengan yang lain, jadi tergantung 

dari pribadi masing-masing individu dalam menerima keadaan dirinya dan 

membangun hidupnya kembali. Menyimpan kepahitan hanya akan 

mendatangkan dampak negatif bagi diri sendiri. Luka batin yang ada dalam diri 

seseorang akan selalu menyebabkan pikiran negatif dan perasaan negatif 

sehingga dalam menjalin relasi, orang yang mengalami luka batin juga 

cenderung dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan negatifnya. Pikiran dan 

perasaan negatif  yang mendominasi dapat memicu munculnya perilaku negatif 
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yang tentunya akan mendatangkan berbagai masalah dalam kehidupan 

seseorang. 

Widharti, (2006, hal. 15) menyebutkan bahwa luka batin merupakan suatu 

tinjauan psikospiritual yang tidak kelihatan namun nampak dalam perilaku seperti 

: selalu tegang, mengalami kesulitan tidur atau terbangun pagi-pagi sekali, 

mudah kaget dengan suara-suara keras, merasa takut dan cemas akan sesuatu 

yang seolah-olah akan menimpa, terlihat seperti orang yang marah, mudah benci 

terhadap orang lain, bersikap keras, sering merasa sedih, depresi, mudah 

menangis, cenderung menghindari hal-hal yang bisa mengingatkan dengan 

kejadian-kejadian traumatis atau pengalaman negatif yang pernah dialaminya, 

kehilangan kepekaan, kurang peduli pada diri sendiri ataupun orang lain, 

kehilangan tenaga, terus-menerus memikirkan peristiwa yang dialami, sesekali 

merasa kembali ke masa dimana pengalaman negatif yang melukainya tersebut 

terjadi dan seolah menjalaninya lagi (dalam keadaan sadar maupun tidak sadar 

misal dalam mimpi), kesulitan berkonsentrasi dalam melakukan tugas tertentu, 

senang menceritakan pengalamannya kepada orang lain atau justru menjadi 

sangat tertutup mengenai hal yang menyebabkan terluka.  

Memaafkan bukan berarti melupakan sepenuhnya kejadian yang 

menyakitkan (Arif, 2013, hal. 416). Individu dapat menerima sebuah penderitaan 

sebagai sebuah kewajaran maka penderitaan itu tidak akan lagi terasa 

menyakitkan. Luka batin yang dialami oleh fatherless merupakan hasil dari 

banyak sekali pengalaman negatif yang dialami dalam waktu yang lama. Sejak 

lahir, masa kanak-kanak, remaja hingga menginjak usia dewasa banyak terjadi 

penolakan yang menyakitkan, kata-kata maupun sikap yang menyakitkan dan 

kondisi hidup sulit yang akhirnya menimbulkan luka yang dalam. Arif (2013, hal 

417) menyebutkan bahwa memaafkan erat hubungannya dengan kebahagiaan. 

Siswanto (2008, hal. 169) menyebutkan bahwa untuk mengalami kesembuhan 

akan luka batin dibutuhkan kesadaran dan kemauan tinggi atau motivasi untuk 

menyelesaikan masalahnya dan mau berusaha untuk menjadi lebih baik. 

Bertumbuh tanpa hadirnya ayah menimbulkan banyak luka yang jika terus 

disimpan akan memberi banyak dampak negatif bagi kehidupan seseorang, 

ditambah dengan luka yang disebabkan oleh perlakuan orang-orang di sekitar, 

semuanya menimbulkan tekanan psikologis yang membuat mereka merasa 

hidup jauh dari kebahagiaan.  
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Kebahagiaan adalah suatu nilai yang ingin dicapai oleh semua orang, 

kebahagiaan adalah suatu emosi positif yang paling bermakna dimana terkadang 

tidak dapat dilihat bentuknya kecuali dalam ekspresi yang eksplisit. Harris (2011, 

hal. 15) dalam bukunya menjelaskan bahwa kebahagiaan mempunyai dua arti 

yaitu yang pertama mengacu pada perasaan gembira, senang, atau puas, dan 

makna lain dari bahagia adalah memiliki hidup yang kaya, memuaskan dan 

bermakna. ACT membantu untuk mencapai kebahagiaan dalam arti yang kedua, 

yaitu mencapai hidup yang kaya, memuaskan dan bermakna. 

Kebahagiaan bukanlah suatu sifat melainkan suatu variabel biasa sehingga 

bisa dipelajari an dikondisikan sedemikian rupa untuk dapat dimiliki (Veenhoven 

dalam Rahardjo,2007, hal. 129)  jika individu tidak bahagia itu karena hidup tidak 

sesuai dengan keinginan setiap individu, padahal kehidupan tidak menyesuaikan 

dengan harapan-harapan individu tentang bagaimana seharusnya hidup itu. 

Akibatnya adalah tidak menjadi bahagia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hidup 

tidaklah sempurna, hidup berisi kegembiraan, frustrasi, keberhasilan, kegagalan. 

Maka jika bahagia hanya ketika semua berjalan dengan baik, tidak ada orang 

yang benar-benar bahagia dalam hidupnya. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh 

apa yang terjadi pada hidup, tetapi oleh cara bereaksi terhadap apa yang terjadi. 

Masing-masing individulah yang memutuskan bagaimana akan bereaksi dalam 

hidup ini. Menjadi bahagia, bagaimanapun tidak selalu mudah. Kedewasaan 

berarti bertanggungjawab atas kebahagiaan diri sendiri dan juga memilih 

berkonsentrasi pada apa yang dimiliki, bukan pada apa yang tidak dimiliki. Setiap 

individu mengendalikan kebahagiaannya sendiri pada saat menentukan apa 

yang dipikirkan. Agar bahagia, individu perlu untuk berkonsentrasi pada pikiran 

yang membahagiakan. Jika membiarkan pengalaman atau kata-kata yang buruk 

menguasai pikiran maka akan menderita. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) diciptakan oleh psikolog 

Steven Hayes, untuk membantu memiliki hidup yang kaya, memuaskan, dan 

secara efektif menangani rasa sakit yang harus dihadapi dan tak terelakkan. ACT 

merupakan suatu terapi yang menggunakan prinsip penerimaan terhadap suatu 

masalah dan komitmen untuk mengatasi masalah tersebut (Sulistiowati, 2014, 

hal. 51). ACT membantu seseorang dalam mengurangi penderitaan yang dialami 

dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan seseorang tersebut terhadap 

apa yang diinginkannya dalam hidup ini. 
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ACT membantu individu belajar menghilangkan dampak dan pengaruh dari 

pikiran serta perasaan yang tidak diharapkan melalui penggunaan kesadaran 

dan melakukan tindakan secara efektif sehingga waktu, energi dan sumber daya 

yang dimiliki tidak dibuang sia-sia untuk mengontrol emosi melainkan bisa 

disalurkan untuk proses pengambilan tindakan efektif agar bisa mencapai hidup 

yang lebih bermakna. 

Pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan tidak semuanya 

merupakan pengalaman yang menyenangkan. Setiap pengalaman melibatkan 

perasaan. Pengalaman positif melibatkan perasaan positif dan pengalaman 

negatif melibatkan perasaan negatif pula. Hidup tidak dapat diatur selalu ada 

dalam situasi yang baik, pada suatu waktu pasti akan ada sebuah situasi yang 

tidak baik yang tidak dapat dihindari. ACT membantu untuk tetap menemukan 

kebahagiaan di tengah situasi yang tidak menyenangkan dengan cara 

menerimanya. ACT yang mampu meningkatkan fleksibilitas psikologis seseorang 

menganggap bahwa usaha menghindari suatu pengalaman atau permasalahan 

akan membuat seseorang semakin terjebak dalam hal tersebut.  

Saat menghadapi pengalaman-pengalaman negatif yang bisa 

menyebabkan munculnya perasaan tidak nyaman seringkali individu melakukan 

berbagai usaha untuk menghindari, menghilangkan atau lari (Harris, 2011, hal. 

33). Hal tersebut dikenal sebagai strategi pengendalian, dimana seseorang 

berusaha mengendalikan perasaannya agar tidak merasa terluka.  ACT membagi 

strategi pengendalian tersebut ke dalam dua bentuk, yaitu 1). strategi kabur 

(bersembunyi atau melarikan diri dari aktivitas yang mungkin menimbulkan 

pikiran atau perasaan tidak nyaman, mengalihkan perhatian dari pikiran dan 

perasaan tidak nyaman dengan cara fokus pada hal lain, keluar dari zona / 

melumpuhkan diri yaitu mencoba lepas dari pikiran dan perasaan negatif dengan 

keluar dari zona dan membuat diri sendiri lumpuh), dan 2). strategi melawan 

(mencoba menahan pikiran dan perasaan yang tidak diinginkan, mendorongnya 

secara paksa supaya tidak lagi muncul dan menekan perasaan dalam-dalam, 

mencoba berbantah dengan pikiran dan perasaan itu sendiri secara rasional, 

mencoba mengambil kendali atas pikiran dan perasaan, mencoba menggantikan 

pikiran negatif dengan pikiran positif, memaksa untuk berpikiran dan berperasaan 

baik atau gembira padahal tidak, mencoba menggertak diri sendiri untuk masuk 

dalam perasaan yang berbeda, mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. 
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Metode pengendalian tersebut di atas adalah cara yang sering digunakan 

sebagai usaha untuk mengatasi pikiran dan perasaan negatif yang mengganggu, 

terkadang metode di atas bisa berfungsi baik asal tidak digunakan secara 

berlebihan dan dalam situasi yang tepat. Pengendalian tersebut adalah suatu 

bentuk pengalihan dari sebuah situasi yang tidak nyaman menjadi situasi yang 

cukup kondusif, namun bentuk pengendalian tersebut tidak cukup efektif untuk 

membawa individu mencapai hal yang bernilai bagi hidupnya. 

Pengalihan dalam situasi yang sulit seperti situasi yang dialami fatherless 

terkadang sama sekali tidak membantu karena situasi yang terjadi saat ini dan di 

sini masih terus berjalan dalam situasi yang tidak baik. ACT mengajari untuk 

menerima pikiran dan perasaan negatif, menerima dukacita, karena begitu rasa 

itu diterima maka dukacita itu akan lenyap sendiri pada waktunya.  

ACT dibuat berdasarkan enam prinsip utama yang bekerja sama untuk 

menolong meraih dua tujuan utama (Harris, 2011, hal. 46), yaitu : 

1. Menangani pikiran dan perasaan yang menyakitkan secara efektif 

2. Menciptakan hidup yang kaya, memuaskan dan bermakna 

ACT bekerja dengan membantu mengubah fleksibilitas psikologis dari yang tidak 

fleksibel menjadi lebih fleksibel sehingga mampu menerima kenyataan akan 

kondisi yang dijalani. Semakin tidak fleksibel seseorang maka akan semakin sulit 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dialaminya. Semakin fleksibel 

seseorang maka akan semakin mudah menerima dan semakin mudah pula untuk 

bisa bergerak menuju nilai yang ingin dicapainya, walaupun situasi yang dialami 

mungkin tidak mendukung.  

ACT dalam penelitian ini akan digunakan untuk membantu fatherless 

dalam menerima pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, dukacita, 

situasi yang tidak menyenangkan yang selama ini membuat luka batin dalam 

hidup mereka. ACT dinilai oleh peneliti sebagai terapi yang sesuai dengan 

keadaan fatherless yang mana sampai saat ini masih hidup dalam situasi yang 

tidak nyaman. ACT diharap dapat membantu fatherless mencapai hidup yang 

kaya, memuaskan dan bermakna walaupun hidup dalam situasi yang tidak baik 

dengan menemukan cara beradaptasi sedemikian rupa dengan kondisi mereka 

saat ini. Ada banyak hal yang tidak mampu diubah contohnya situasi yang buruk, 

ketika kita tidak mampu mengubahnya maka menolak, melawan, bertahan atau 

bahkan lari tidak bisa menyingkirkan ketidaknyamanan karena situasi buruk 
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tersebut, justru dengan menerima dan menjalaninya dengan terarah maka kita 

bisa melewatinya dengan baik.  

Teori psikologi yang sesuai untuk menjadi dasar bahwa ACT tepat 

digunakan untuk meningkatkan kebahagiaan pada fatherless adalah psikologi 

positif. Psikologi positif adalah cabang psikologi yang mempunyai fokus utama 

berkaitan dengan studi ilmiah tentang kekuatan manusia dan kebahagiaan (Carr, 

2004). Memahami dan memfasilitasi kebahagiaan adalah pusat objek psikologi 

positif. Psikologi positif adalah sebuah gerakan untuk menunjukkan cara untuk 

dapat menjalani hidup pada level-level atas rentang kebahagiaan (Seligman, 

2004).   

Psikologi Positif mempunyai tiga pilar utama, yaitu : pengkajian terhadap 

emosi positif, pengkajian terhadap sifat positif, pengkajian terhadap institusi 

positif. Psikologi positif adalah studi tentang kebahagiaan, kekuatan dan 

kebajikan, yang membahas tentang makna dari momen menyenangkan dan 

tidak menyenangkan, kenangan yang dirajutnya, kekuatan dan kebajikan yang 

ditimbulkannya, yang menghasilkan kualitas hidup (Seligman, 2004, hal. 64). 

Hidup bisa saja berisi beberapa hal yang buruk namun psikologi positif meyakini 

bahwa di balik awan kelabu-betapapun gelapnya-selalu tersisa garis perak, tugas 

psikologi positif adalah untuk mempertegas garis perak tersebut.  

Dwitantyanov (2010, hal. 136) menjelaskan ketika seseorang berpikir maka 

informasi yang dipikirkannya akan dimaknai dan pada akhirnya 

memanifestasikan perasaan tertentu, oleh sebab itu berpikir positif pada 

hakekatnya juga berkaitan erat dengan emosi. Cara dan pola pikir orang 

mempengaruhi perasaan dan perilaku yang akan dimunculkan dalam situasi 

spesifik. Berpikir positif berkaitan dengan hidup positif yang berorientasi pada 

keyakinan. Berpikir positif membuat individu mampu bertahan dalam situasi yang 

penuh dengan tekanan. Berpikir positif dapat dideskripsikan sebagai suatu cara 

berpikir yang lebih menekaankan pada sudut pandang dan emosi positif, baik 

terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang dihadapi. 

Merasakan emosi positif adalah penting, bukan hanya karena emosi itu 

sendiri menyenangkan melainkan karena emosi positif menyebabkan hubungan 

yang jauh lebih baik antara diri kita dengan dunia. Membangun lebih banyak 

emosi positif akan membina pertemanan, cinta, kesehatan fisik yang lebih baik, 

prestasi yang lebih tinggi. Hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu tidak 
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menentukan timbulnya permasalahan di hari esok. Upaya untuk menekan 

sebuah pemikiran merupakan cara yang keliru dan malah akan menambah 

kemungkinan terbayangkannya objek yang tidak terlalu ingin dipikirkan, oleh 

karena itu satu-satunya strategi yang mungkin untuk menata ulang hanyalah 

memaafkan, membiarkan memori tetap utuh tapi dengan membuang kepedihan 

(Seligman, 2004, hal. 206). Memaafkan mengubah kepahitan menjadi kenangan 

netral atau bahkan positif. Jika banyak hal eksternal yang sulit untuk diubah, 

maka terdapat banyak keadaan internal yang bisa dimanfaatkan untuk membuat 

hidup jadi lebih bahagia (Seligman, 2004, hal. 150).  

Berdasarkan konsep psikologi positif tersebut di atas, jika dihubungkan 

dengan ACT maka penulis menyimpulkan bahwa psikologi positiflah yang 

diterapkan sebagai dasar dalam terapi ACT yang juga berprinsip untuk tetap 

menemukan kebahagiaan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. ACT 

membawa seseorang untuk tetap menjadi bahagia dengan cara menerima setiap 

hal yang terjadi dan bukan berusaha menyangkali ataupun melawan, menerima 

setiap emosi dan pikiran negatif, serta bergerak untuk melakukan tindakan yang 

efektif untuk mencapai tujuan hidup. Sejalan dengan psikologi positif, ACT juga 

mengajarkan untuk berfokus pada hal-hal yang berguna saja, berfokus pada apa 

yang dimiliki bukan pada apa yang tidak dimiliki, serta bergerak untuk mencapai 

hidup yang bahagia. 

Berdasar pada psikologi positif yang berfokus pada emosi positif, sikap 

positif dan institusi yang positif, maka penerapan enam langkah dalam proses 

ACT akan efektif untuk menurunkan luka batin yang dirasakan fatherless 

sehingga fatherless bisa mendapatkan hidup yang lebih berbahagia.  Setiap 

langkah dalam ACT akan membawa fatherless untuk memiliki fleksibilitas 

psikologis yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga semakin mampu untuk 

menerima kondisi kehidupan beserta setiap hal tidak menyenangkan yang 

pernah atau bahkan mungkin masih dialami sampai saat ini. Memiliki 

kemampuan menerima dan mengerti bahwa di dalam hidup ada banyak hal yang 

tidak bisa diatur dan tidak bisa diubah akan mengarahkan fatherless untuk 

berfokus pada kekuatan yang ada dalam dirinya dan pada apa yang dimilikinya 

saat ini. Fokus yang benar disertai dengan emosi positif, sikap positif dan intuisi 

yang positif akan membantu dalam melakukan tindakan-tindakan efektif guna 
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mencapai tujuan hidup. Semakin terarah kepada tujuan hidup maka fatherless 

akan semakin bahagia. 

Dinamika yang terjadi antara dewasa awal fatherless dengan kebahagiaan 

adalah sebagai berikut : pengalaman-pengalaman negatif yang diterima 

sehubungan dengan status fatherless menyebabkan luka batin yang kemudian 

memicu munculnya pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif, dan perilaku-

perilaku negatif dalam diri individu. Pikiran negatif dan emosi negatif akan 

memicu munculnya perilaku negatif yang kemudian bisa mengganggu berbagai 

aspek kehidupan individu sehingga menimbulkan masalah-masalah yang akan 

membuat individu semakin jauh dari perasaan bahagia. Hidup yang berfokus 

pada pengalaman tidak menyenangkan dan situasi yang tidak berjalan sesuai 

dengan harapan akan menghabiskan energi, waktu dan sumber daya yang 

dimiliki dengan sia-sia, padahal seharusnya segala sumber daya tersebut bisa 

diarahkan untuk melakukan hal-hal positif yang akan mendatangkan dampak 

positif pula sehingga membuat individu mampu berbahagia tanpa harus 

mengubah kenyataan.  Ketika dewasa awal fatherless sudah mampu menerima 

kenyataan dan segala pengalaman negatif yang ada di hidup maka akan menjadi 

lebih berbahagia sebab fokusnya bukan lagi pada masa lalu melainkan pada apa 

yang dijalaninya saat ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif ACT untuk 

meningkatkan kebahagiaan pada dewasa awal fatherless.  ACT yang berdasar 

pada psikologi positif, dinilai akan dapat membantu untuk bisa menerima setiap 

emosi negatif dan perasaan negatif sehingga menjadi tidak terlalu bermakna dan 

berdampak, sehingga segala sumber daya yang dimiliki bisa difokuskan untuk 

melakukan tindakan yang efektif untuk mencapai kehidupan yang kita sebut 

sebagai bahagia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa Acceptance and 

Commitment Therapy efektif untuk meningkatkan kebahagiaan pada dewasa 

awal fatherless. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) untuk meningkatkan kebahagiaan pada dewasa 

awal fatherless. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya khazanah penelitian mengenai penerapan ACT. 

b. Memperkaya khazanah penelitian mengenai intervensi psikologis 

terhadap dewasa awal fatherless. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran penerapan ACT bagi paara psikolog dan 

terapis. 

b. Membantu dewasa muda fatherless untuk meningkatkan kebahagiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


