
 
 

PENDAHULUAN 
 

Berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya 

dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah pernikahan, yaitu 

lembaga yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk 

hidup bersama. Walaupun setiap pasangan suami isteri selalu mempunyai 

rencana indah untuk hidup bersama sampai dipisahkan oleh kematian, namun 

kenyataan hidup tidak selalu seindah idealisme yang ada. Ikatan sakral dalam 

perkawinan seringkali harus berakhir dengan perceraian. Pada dasarnya 

perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan 

dikendaki oleh pasangan suami isteri yang sama-sama terikat dalam perkawinan. 

Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan 

terjadi bila antara suami isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian 

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak (Hurlock, 2005). 

Tingkat perceraian di seluruh dunia meningkat dengan berubahnya gaya 

hidup seiring dengan berkembangnya modernisasi. Di Indonesia pun terjadi 

peningkatan pada jumlah kasus perceraian. Data Badan Peradilan Agama 

(Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama tahun 2005 

hingga 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan 

perceraian di pengadilan. Dari dua juta pasangan menikah di tahun 2010, sekitar 

285.184 pasangan bercerai. Selain itu di Semarang, pada tahun 2011 perkara 

perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Semarang sebanyak 1485 

kasus. Di tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 2079 perkara, dan di tahun 

2013 meningkat lagi sebanyak 2589 perkara (Nawawi, 2013). Pola hidup bebas 

ala negara barat sebagai imbas dari globalisasi membuat perceraian seakan 

sudah menjadi bagian dari budaya. Amerika sebagai negara tonggak globalisasi 

sendiri, pada tahun 2012, 50% pernikahan yang terjadi berakhir dengan 

perceraian (Nawawi, 2013). 

Perceraian yang terjadi akan membawa perubahan dalam kehidupan 

keluarga, baik perubahan dalam kehidupan kedua orang tua maupun kehidupan 

anak karena besarnya dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, psikologis 

maupun sosial. Hurlock (2005) menjelaskan bahwa perceraian memberikan efek 

traumatik yang lebih besar daripada kematian karena sebelum dan sesudah 

perceraian timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela 



 
 

sosial. Wallerstein & Kelly (dalam Stevenson & Black, 1995) mengungkapkan 

bahwa orang tua tidak menyadari stres yang dialami anak-anak mereka pasca 

perceraian. Hal tersebut terjadi karena orang tua cenderung memikirkan konflik 

perceraian yang terjadi dan berkutat pada kondisi stres mereka sendiri sehingga 

menjadi tidak peka terhadap kondisi di sekitarnya termasuk kondisi anak-

anaknya. 

Hetherington dkk menemukan bahwa tahun pertama setelah perpisahan, 

perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak cenderung menurun, 

sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kedewasaan, kurangnya 

pengawasan, dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan (Amato, 1994). 

Stevenson & Black (1995) juga mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun 

pertama setelah perceraian merupakan masa yang menimbulkan stres bagi 

anak. Berbagai afek negatif yang dirasakan anak ketika mengetahui bahwa 

kedua orang tuanya bercerai merupakan bentuk manifestasi stres yang dialami 

anak atas perceraian orang tuanya. 

Kehidupan keluarga yang retak karena perceraian dapat lebih merusak 

anak dan hubungan keluarga daripada kehidupan keluarga yang retak karena 

kematian. Terdapat dua alasan untuk hal ini. Pertama, periode penyesuaian 

terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada periode 

penyesuaian yang menyertai kematian orang tua. Hozman dan Froiland (dalam 

Hurlock, 2005) menemukan bahwa sebagian besar anak melalui lima tahap 

dalam penyesuaian ini: penolakan terhadap perceraian, kemarahan yang 

ditujukan pada mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, tawar-menawar 

dalam usaha mempersatukan orang tua, depresi dan akhirnya penerimaan 

perceraian. 

Kedua, perpisahan yang disebabkan oleh perceraian menjadi perhatian 

serius sebab ada kecenderungan membuat anak merasa berbeda dalam mata 

kelompok teman sebaya. Jika anak ditanya dimana orang tuanya atau mengapa 

mereka mempunyai orang tua baru sebagai pengganti orang tua yang tidak ada, 

mereka menjadi serba salah dan merasa malu. Di samping itu mereka mungkin 

merasa bersalah jika mereka menikmati waktu bersama dengan orang tua yang 

tidak ada atau jika mereka lebih suka tinggal dengan orang tua yang tidak ada 

daripada tinggal dengan orang tua yang mengasuh mereka (Hurlock, 2005). 



 
 

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pada umumnya perceraian 

membawa dampak yang besar bagi anak baik dari sisi psikologis, kesehatan 

maupun akademis (Rice & Dolgin, 2002). Anak-anak dari keluarga bercerai 

memperlihatkan lebih banyak masalah penyesuaian daripada anak-anak dari 

keluarga utuh yang orang tuanya ada. Selama tahun pertama setelah perceraian, 

kualitas pengasuhan yang dialami oleh anak-anak seringkali jelek; orang tua 

nampaknya sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan penyesuaiannya sendiri – 

mengalami kemarahan, depresi, kebingungan dan instabilitas emosional – yang 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk secara sensitif merespon kebutuhan-

kebutuhan anak (Santrock, 2002). 

Dalam bidang kesehatan, terungkap bahwa anak yang orang tuanya 

bercerai memiliki masalah kesehatan yang lebih banyak dan lebih sering 

menggunakan pelayanan kesehatan dibanding dengan anak yang keluarganya 

utuh (Cafferata & Kasper; Jennings & Sheldon; Moreno; Worobey & Angel, dalam 

Stevenson & Black, 1995). Dalam bidang akademik ditunjukkan melalui 

penelitian tentang efek perceraian orang tua terhadap performansi anak di kelas 

yang menyimpulkan bahwa anak memiliki nilai performansi yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Hal tersebut 

disebabkan oleh stres keluarga yang terjadi akibat perceraian sehingga 

mempengaruhi performansi anak di sekolah (Woodward, Fergusson & Belsky, 

2000). 

Orang dewasa yang pernah mengalami perceraian kedua orang tuanya 

pada masa anak-anak, lebih rentan terhadap situasi stres dibandingkan dengan 

mereka yang tidak mengalami peristiwa perceraian pada kedua orang tuanya. 

Mereka juga merasa tidak puas dan tidak nyaman berada di antara keluarga dan 

teman-temannya serta lebih sering mengalami kecemasan yang amat sangat. 

Mereka juga mengalami kesulitan untuk mengatasi stres kehidupan yang mereka 

hadapi dalam kehidupan selanjutnya (Hetherington, 2003). Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Amato (dalam Churchill & Fagan, 2012) mengungkapkan 

bahwa individu yang mempunyai pengalaman perceraian orang tua di masa 

kecilnya, memiliki kualitas hidup yang lebih rendah di masa dewasanya 

dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki pengalaman perceraian orang 

tua. Penelitian yang dilakukan oleh Amato tentang perceraian menunjukkan 



 
 

dengan jelas adanya keterkaitan antara perceraian orang tua dan kesejahteraan 

anak (Amato, 1994).  

Sun (2001) mengungkapkan bahwa perceraian dapat berdampak positif 

dan meningkatkan well-being anak jika perceraian tersebut dapat menyelesaikan 

konflik yang terjadi pada orang tua sehingga anak terhindar dari suasana 

keluarga yang penuh ketegangan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 

beberapa bukti bahwa sebagian besar perceraian justru memberikan dampak 

negatif bagi anak. Salah satu bukti, yaitu hasil wawancara awal yang dilakukan 

oleh Dewi dan Utami (2007) dengan anak dari orang tua yang bercerai 

menunjukkan bahwa anak merasakan berbagai afek negatif dan tidak merasakan 

kepuasan dalam hidupnya akibat perceraian yang terjadi pada orang tuanya. 

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa setelah perceraian, subjective well-

being anak cenderung rendah, yang ditandai dengan adanya afek negatif 

sebagai reaksi atas perceraian orang tuanya seperti merasa terguncang, sedih, 

marah, terpukul, kecewa, dan tidak nyaman. Selain itu anak juga kurang 

merasakan kehangatan dalam keluarga. Hal ini juga menyebabkan tidak 

terjalinnya kedekatan emosional antara orang tua-anak sehingga membuat anak 

tidak merasakan kepuasan dalam domain keluarga. 

Seperti yang diungkapkan oleh Huebner (2001), anak-anak dengan 

subjective well-being yang rendah relatif lebih sedikit memiliki emosi positif, lebih 

banyak emosi negatif (sedih, cemas, tidak bahagia, dan lain-lain), serta perasaan 

bahwa hidup mereka tidak berjalan dengan baik. Studi yang dilakukan oleh Rees, 

Goswami, & Bradshaw (2010) di Inggris, menunjukkan bahwa subjective well-

being yang rendah dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak, salah 

satunya menurunkan performa anak di sekolah. Anak merasa tidak percaya diri 

sehingga prestasi menurun. Ben-Arieh, McDonnell, & Attar-Schwartz (2009) 

mengungkapkan subjective well-being rendah yang tidak tertangani pada masa 

anak-anak memiliki kecenderungan menjadi pribadi yang rentan terhadap stres 

dan depresi pada masa dewasa. 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti menjumpai beberapa anak 

dengan kasus perceraian orang tua. Salah satu diantaranya adalah seorang 

anak laki-laki berusia 7 tahun yang menunjukkan perilaku agresi dengan 

memukul, mendorong, mengejek dan berkata kasar kepada teman-teman di 

sekolah. Ia juga tampak selalu membantah dan tidak memperhatikan saat ibu 



 
 

mengajaknya bicara. Ibu tersebut mengungkapkan bahwa anaknya mudah 

marah terutama apabila sesuatu tidak sesuai dengan harapannya. Hubungan ibu 

dan anak semakin memburuk sejak ayah pergi meninggalkan rumah, yaitu sering 

bertengkar. Peneliti juga pernah menjumpai seorang anak perempuan berusia 8 

tahun yang cenderung menjadi pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosial 

setelah mengalami peristiwa perceraian kedua orang tuanya. Beberapa 

kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa anak-anak korban perceraian 

orang tua cenderung memiliki afek negatif dan tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya. Senada dengan yang diungkap oleh Dewi & 

Utami (2007) bahwa berbagai afek negatif dan ketidakpuasan dirasakan oleh 

anak yang mengalami perceraian orang tua. 

Beberapa peneliti beranggapan bahwa well-being (kesejahteraan) bersifat 

partisipantif karena tergantung pada penilaian individu terhadap kualitas 

hidupnya (Lee & Browne, dalam Russ & Fiorelli, 2012). Subjective well-being 

(SWB) merupakan salah satu kajian dalam psikologi positif, didefinisikan sebagai 

suatu fenomena yang meliputi evaluasi kognitif dan afektif individu terhadap 

kehidupan mereka, seperti apa yang disebut orang awam sebagai kebahagiaan, 

ketenteraman, berfungsi penuh, dan kepuasan hidup (Diener, Oishi, & Lucas, 

2003). Evaluasi yang bersifat kognitif meliputi bagaimana seseorang merasakan 

kepuasan dalam hidupnya. Evaluasi yang bersifat afektif meliputi seberapa 

sering seseorang merasakan emosi positif dan emosi negatif (Diener, Oishi, & 

Lucas, 2003).  

Menurut Hoyer dan Roodin (2003), subjective well-being adalah kondisi 

seseorang yang merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. 

Sedangkan Martin (2005) menyatakan bahwa subjective well-being atau 

kebahagiaan merupakan kombinasi antara pleasure, tidak ada displeasure, serta 

adanya kepuasan dalam hidup (satisfaction). Selain itu Jahoda (dalam Ryff, 

1989) lebih mendefinisikan subjective well-being sebagai suatu kondisi tidak 

adanya suatu penyakit, baik fisik maupun psikologis. 

Diener (2000) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan memiliki 

subjective well-being tinggi apabila sering merasakan emosi positif (misalnya 

kegembiraan, minat), jarang merasakan emosi negatif (misalnya sedih, cemas), 

dan sering berpikir positif mengenai hidup secara keseluruhan dan atau pada 

domain yang lebih spesifik seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Sedangkan 



 
 

Huebner (2001) membagi domain yang lebih spesifik pada anak yaitu keluarga, 

sekolah, pertemanan, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Beberapa penelitian 

yang mengukur subjective well-being pada orang dewasa telah banyak 

dipublikasikan (Diener, 1994; Veenhoven, 1993, dalam Huebner, 2001), namun 

pengukuran subjective well-being pada anak-anak baru sedikit. Persepsi anak 

tentang lingkungan dan dampaknya berbeda dengan orang dewasa, dan hal ini 

harus dipertimbangkan ketika berhadapan dengan isu-isu penting mengenai 

anak (Ben-Arieh, McDonnell, & Attar-Schwartz, 2009, dalam Huebner, 2010). 

Berdasarkan pengertian tentang kepuasan hidup yang dikemukakan oleh Diener, 

yaitu evaluasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

hidupnya (Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, dalam Huebner 2001), Huebner 

merancang sebuah instrumen untuk mengukur kepuasan hidup anak yaitu 

Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale. MSLSS dirancang untuk 

melihat profil kepuasan anak-anak dalam domain yang lebih spesifik yaitu 

domain keluarga, pertemanan, sekolah, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. 

MSLSS efektif digunakan untuk anak-anak di berbagai usia (kelas 3-12) dan 

tingkat kemampuan (seperti anak-anak dengan gangguan perkembangan ringan 

hingga anak berbakat) (Huebner & Hills, 2013). 

Berpikir positif mengenai hidup secara keseluruhan adalah yang sering 

disebut sebagai kepuasan hidup atau merasa hidup berkualitas. Pandangan 

subjective well-being yang menekankan pada kepuasan hidup, serta afek positif 

dan tidak adanya afek negatif dikenal dengan pandangan hedonik (hedonic 

view), yaitu sejauh mana seseorang merasa hidupnya menyenangkan, bebas 

stres, bebas dari rasa cemas, tidak depresi, dan lain-lain, yang intinya mengalami 

perasaan-perasaan menyenangkan dan bebas dari perasaan-perasaan tidak 

menyenangkan (Diener, 2000).  

Subjective well-being merupakan salah satu prediktor kualitas hidup 

seseorang karena mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbagai 

domain kehidupan (Pavot & Diener, 2004). Anak dengan tingkat subjective well-

being tinggi akan sering mengalami emosi positif, jarang mengalami emosi 

negatif dan adanya kepuasan hidup secara menyeluruh termasuk kepuasan 

pada domain penting dalam kehidupan yaitu keluarga, pertemanan, sekolah, 

lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Sedangkan anak dengan tingkat subjective 

well-being rendah menunjukkan rendahnya emosi positif, lebih banyak emosi 



 
 

negatif, dan merasa hidup mereka tidak berjalan dengan baik (Huebner, 2001). 

Individu dengan tingkat subjective well-being yang tinggi akan merasa lebih 

percaya diri, dapat menjalin hubungan sosial dengan lebih baik, serta 

menunjukkan performansi kerja yang lebih baik. Selain itu dalam keadaan yang 

penuh tekanan, individu tersebut dapat melakukan adaptasi dan coping yang 

lebih efektif terhadap keadaan tersebut sehingga merasakan kehidupan yang 

lebih baik (Diener, Biswas-Diener, & Tamir, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Utami (2007), beberapa 

kondisi yang dapat menurunkan subjective well-being anak dari orang tua yang 

bercerai antara lain adanya konflik orang tua, situasi keluarga yang jarang 

berkumpul dan beraktivitas bersama, perceraian orang tua, sikap orang tua yang 

tidak memberikan pemahaman kepada anak atas perceraian yang terjadi, 

hubungan orang tua yang memburuk setelah perceraian, serta adanya kondisi 

pembanding yang lebih baik dari lingkungan sekitar. Sedangkan kondisi yang 

dapat meningkatkan subjective well-being anak dari orang tua yang bercerai 

adalah sikap orang tua yang memahami anak, adanya pemahaman anak 

terhadap perceraian orang tuanya, adanya dukungan emosional yang dirasakan 

anak dari lingkungan sekitarnya, serta strategi coping yang lebih bersifat problem 

focused coping. 

Berbagai afek negatif dan ketidakpuasan yang dirasakan dapat 

mengganggu kehidupan sehari-hari anak. Bila anak dapat beradaptasi dengan 

kondisi perceraian kedua orang tua maka anak tidak mengalami kesulitan dalam 

melanjutkan hidupnya. Apabila anak kesulitan beradaptasi dengan kondisi 

perceraian tersebut, ada kecenderungan berdampak seperti adanya perasaan 

ditolak, tidak dicintai, dan tidak percaya diri hingga ia dewasa nanti. Untuk itulah 

diperlukan suatu cara agar anak mampu beradaptasi sehingga kemudian ia 

dapat menilai dirinya lebih positif terhadap kondisi perceraian orang tuanya. 

Salah satu cara tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan Solution-

Focused Brief Therapy (SFBT). 

  

Pendekatan Solution-Focused Brief Therapy  
Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) awalnya dikembangkan di tahun 

1982 oleh Insoo Kim Berg, Steve de Shazer dan kolega mereka yang tergabung 

dalam Brief Family Therapy Center di Milwaukee, US. Pendekatan ini banyak 



 
 

dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Milton Erickson dalam problem-focused 

therapy, namun kemudian mengganti penggunaan bahasa yang semula berfokus 

pada masalah, menjadi solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah. Erickson menulis bahwa setiap orang memiliki sebuah tempat 

kebijaksanaan yang dipelajari dan dilupakan namun tetap tersedia, dan bahwa 

keberhasilan intervensi harus berfokus pada solusi daripada masalah (Nims 

dalam Schaefer, 2011). Dalam SFBT, klien dipandang sebagai seseorang yang 

berkompeten dan berkuasa, mampu memvisualisasikan perubahan apa yang ia 

inginkan, serta membangun aspek positif terhadap apa yang telah ia lakukan 

(DeJong & Berg, 2008). 

Prinsip Solution-Focused Therapy adalah keyakinan bahwa setiap individu 

pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berperilaku secara efektif dalam 

menyelesaikan masalahnya, namun kemampuan tersebut tertutup oleh berbagai 

anggapan negatif baik dari diri individu tersebut maupun orang lain. Dalam terapi 

ini, individu diarahkan untuk lebih memperhatikan sumber daya yang ia miliki 

untuk membangun solusi dan tidak terfokus pada kegagalan yang dialaminya. 

Dengan mengubah cara pandang ke arah solusi dan bukan masalah, 

pendekatan ini bernuansa positif, penuh harapan dan berfokus ke masa depan 

(DeJong & Berg, 2008). 

Asumsi-asumsi dasar dari pendekatan solution-focused menurut Simon & 

Berg adalah sebagai berikut: 1) berfokus pada membangun solusi daripada 

penyelesaian masalah, 2) perubahan bersifat konstan dan pasti terjadi, 3) 

perubahan kecil menghasilkan perubahan besar, 4) bila kita tidak dapat 

mengubah masa lalu maka berkonsentrasilah pada masa depan, 5) setiap orang 

adalah ahli karena memiliki sumber daya untuk membantu dirinya sendiri 

mengatasi situasi sulit, 6) setiap masalah paling tidak memiliki satu pengecualian 

(exception) yang dapat diidentifikasi dan ditransformasi menjadi solusi, 7) 

masalah yang dialami klien tidak dipandang sebagai sebuah kegagalan namun 

sebuah siklus kehidupan yang normal. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen 

dalam membantu meyakinkan klien bahwa mereka mampu membangun solusi 

yang berguna untuk memperbaiki kehidupan mereka. Shazer & Dolan (2007) 

juga mengemukakan asumsi dari pendekatan solution-focused adalah sebagai 

berikut: 1) Bila tidak rusak, jangan diperbaiki, 2) Bila berhasil, lakukan lebih 

banyak lagi, 3) Bila tidak berhasil, lakukan sesuatu yang berbeda, 4) Langkah 



 
 

kecil menghasilkan perubahan besar, 5) Solusi tidak selalu berhubungan 

langsung dengan masalah, 6) Bahasa yang digunakan dalam membangun solusi 

berbeda dengan bahasa yang digunakan saat menggambarkan masalah, 7) 

Masa depan diciptakan dan dapat dinegosiasi. 

SFBT berbeda dengan bentuk terapi pada umumnya, dimana lebih 

berfokus dalam menggali perasaan yang bermasalah, kognisi, perilaku, dan/atau 

interaksi, terdapat interpretasi, konfrontasi, dan pendidikan klien (Corey, dalam 

Trepper, McCollum, De Jong, Korman, Gingerich, & Franklin, 2010). Sedangkan 

SFBT membantu klien mengembangkan visi masa depan yang diinginkan 

dimana masalah telah terselesaikan, serta menggali dan memperkuat 

pengecualian, kekuatan, dan sumber daya klien untuk membangun jalan spesifik 

klien untuk membuat visi tersebut menjadi kenyataan. Perbedaan antara SFBT 

dengan bentuk terapi yang berfokus pada masalah, salah satunya terletak pada 

bentuk pertanyaan yang diajukan kepada klien, dapat dilihat dalam tabel berikut : 
 

Terapis SFBT  Terapis PROBLEM-FOCUSED 
• Apa yang bisa menjadi langkah kecil 

menuju pencapaian tujuanmu? 

• Apa yang telah berjalan dengan baik 

dalam hidupmu? 

• Apa yang akan kamu lakukan secara 

berbeda ketika masalah sudah tidak 

ada lagi? 

• Bagaimana kamu tahu bahwa itu baik 

untuk dilakukan? 

• Bagaimana perasaanmu saat 

terjadi masalah? 

• Kapan masalah terjadi dalam 

hidupmu? 

• Apa yang kamu pikirkan ketika 

masalah terjadi? 

• Bagaimana reaksi orang lain 

saat kamu bersikap seperti itu? 

 
 

Tabel 1. 
Perbedaan antara SFBT dan Terapi Konvensional (Kelly, Kim, & Franklin, 2008) 

 
SFBT memiliki beberapa elemen penting yang dirancang untuk 

menghasilkan perilaku positif. Membuat tujuan (goal-setting) adalah salah satu 

elemen utama dalam keberhasilan terapi yang berfokus pada solusi ini (Iveson, 

2002). Tujuan ini haruslah (a) dibuat menggunakan bahasa solusi; (b) spesifik, 

konkret dan fokus pada perilaku positif daripada perilaku negatif; (c) dapat 

dilakukan dan realistis; dan (d) berharga untuk klien (Berg & Steiner, 2003). 



 
 

Tujuan ini mencakup perilaku yang diinginkan sebagai cara untuk membantu 

klien melihat apa yang mungkin bagi dirinya (Sklare, 2005). Menetapkan dan 

mengomunikasikan secara jelas suatu tujuan merupakan hal penting karena ini 

menjadi dasar bagi keseluruhan proses yang berfokus pada solusi. Menurut 

Sklare (2005), identifikasi tujuan yang jelas adalah prediktor terbaik untuk hasil 

konseling yang efektif. Adanya permasalahan dalam proses terapi biasanya 

bersumber pada tujuan yang tidak jelas.  

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pendekatan solution-focused 

sudah banyak digunakan dalam menangani berbagai macam kasus dengan latar 

belakang klien yang berbeda-beda. Para peneliti (Corcoran, 2006; Franklin, 

Biever, Moore, Clemons, & Scarmardo, 2001) telah menunjukkan bahwa 

pendekatan solution-focused therapy tidak hanya efektif bagi orang dewasa 

namun juga anak-anak dan remaja, sehingga semakin banyak diadopsi oleh 

sekolah sebagai sebuah alternatif bagi fokus masalah yang lebih berorientasi 

pada patologi (Gingerich & Wabeke, 2001). Heejoung menggunakan pendekatan 

SFBT pada setting keluarga dengan anak bermasalah. Terapi dilakukan dengan 

orang tua dan anak dalam empat kali sesi, dan menunjukkan hasil yang positif 

dalam hal well-being terhadap perkembangan anak dan orang tua.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh DeJong & Berg di tahun 1998 

dilaporkan bahwa 78% anak-anak berusia 12 tahun dan dibawahnya serta 89% 

anak berusia 13-18 tahun membuat kemajuan dalam pencapaian tujuan mereka 

lewat proses SFBT ini. Berg dan Steiner (2003) mencatat bahwa kebiasaan 

anak-anak yang non verbal, senang bermain, dan kreatif mendukung 

keberhasilan terapi yang menggunakan metode SFBT. Di dalam studi yang 

dilakukan oleh Perkins (2006) pada klien anak yang menerima tritmen di klinik 

kesehatan mental anak dan remaja lebih dari 14 bulan, menunjukkan 

keberhasilan yang signifikan secara statistik ketika menggunakan pendekatan 

solution-focused. Ia menegaskan bahwa ada level kepuasan yang tinggi pada 

anak dan orang tua yang menggunakan pendekatan ini. Corcoran dan 

Stephenson (dalam Nims, 2007) menemukan peningkatan yang signifikan antara 

skor pretest dan posttest pada Conner’s Parent Rating Scale dan peningkatan 

positif pada Feelings, Attitudes, and Behavior Scale for Children ketika 

menggunakan pendekatan solution-focused. Saat bekerja dengan remaja 

menggunakan pendekatan SFBT, Paylo (2005) menemukan bahwa proses ini 



 
 

menguatkan keluarga-keluarga untuk menemukan solusi di masa yang akan 

datang sambil memanfaatkan keahlian dan kekuatan mereka sendiri untuk 

merealisasikan perubahan yang diinginkan. 

Terapis SFBT menggunakan berbagai macam teknik untuk membantu klien 

mengalami solusi dan perilaku yang positif yang berguna dalam membangun 

dasar pemikiran baru (Nims, 2007). Berg & Steiner serta Selekman (dalam 

Taylor, 2009) membahas penggunaan SFBT kepada anak kecil dengan 

menggunakan bahasa yang sesuai dan mengandalkan permainan serta 

pendekatan yang konkret seperti seni, permainan, dan cerita. Nims (2007) 

menambahkan bahwa SFBT sebaiknya diterapkan pada anak dengan 

kemampuan kognitif rata-rata karena penting bagi anak untuk memahami konsep 

membangun solusi dalam proses terapi. Pendekatan ini merujuk pada individu 

untuk menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk menggambarkan 

masalah dan menekankan pada penggunaan bahasa sebagai cara membangun 

solusi yang terpenting. Bahasa digunakan sepanjang sesi terapi untuk 

menggambarkan tujuan dan menemukan cara apa yang telah klien lakukan untuk 

mencapai tujuan mereka.  

Leggett (dalam Schaefer, 2011) menulis bahwa penting untuk 

mempertimbangkan pendekatan terapeutik yang dirancang khusus untuk anak-

anak yang menggabungkan penggunaan bahasa dan permainan. Dalam jurnal 

yang ditulis oleh Nims (2007) diterangkan bahwa SFBT dapat diintegrasikan 

dengan beberapa media antara lain boneka, seni, serta sandtray. Dalam jurnal 

tersebut, Nims menggambarkan tiga buah studi kasus yang mengintegrasikan 

teknik terapi bermain seperti seni, sandtray, dan boneka dengan SFBT (Nims, 

2007). Media-media ini membantu anak mengomunikasikan apa yang menurut 

mereka sulit diucapkan melalui kata-kata.  

 

Solution Focused Brief Therapy untuk Meningkatkan Subjective Well-Being 
pada Anak Korban Perceraian 

Perceraian adalah berakhirnya jalinan seorang suami dan isteri dalam 

sebuah keluarga untuk melakukan tugas-tugasnya oleh karena suatu sebab. 

Dengan kata lain perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan 

yang diputuskan oleh individu yang bersangkutan. Terdapat cukup bukti yang 

mengungkapkan bahwa perceraian yang dapat membawa dampak dan 



 
 

perubahan dalam kehidupan keluarga terutama dalam kehidupan anak. 

Pengamatan terhadap fenomena di lapangan yang dilakukan oleh Dewi dan 

Utami (2007) mengungkap berbagai afek negatif dan ketidakpuasan dirasakan 

oleh anak yang mengalami perceraian orang tua. 

Anak memiliki pemikiran-pemikiran negatif mengenai diri sendiri dan 

sekitarnya. Anak berpikir bahwa ialah penyebab perceraian orang tua, di 

samping itu ada pemikiran bahwa ia ditolak dan tidak dicintai. Anak juga mulai 

berpandangan pesimistis akan masa depan mereka sendiri karena perceraian 

orang tua akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pemikiran-pemikiran tersebut 

memicu munculnya perasaan sedih, marah, kehilangan, rasa bersalah, tidak 

berguna, penyangkalan, ketakutan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa 

anak merasakan berbagai afek negatif dan tidak merasakan kepuasan dalam 

hidupnya akibat perceraian yang terjadi pada orang tuanya. 

Konflik yang terjadi pada keluarga dimana terdapat perceraian orang tua di 

dalamnya dapat menurunkan kualitas subjective well-being anak karena menurut 

Emery, dkk; Amato & Keith (dalam Stevenson & Black, 1995) pada konflik yang 

terjadi pada orang tua, di dalamnya terdapat berbagai emosi negatif sehingga 

menyebabkan anak merasa tidak aman berada dalam situasi konflik tersebut. 

Kondisi ini tidaklah mudah, terdapat fakta-fakta yang merupakan tantangan 

tersulit dan pengalaman yang menyakitkan dalam menghadapi anak-anak dan 

orang dewasa melewati hidup mereka. Kondisi ini membutuhkan waktu. Rata-

rata keadaan konflik dan kekacauan tersebut akan terus berlanjut hingga 2-3 

tahun setelah perpisahan namun beberapa membutuhkan waktu bertahun-tahun 

untuk menyelesaikannya, dan beberapa mungkin tidak pernah terselesaikan 

(Amato & Booth, 1997; Hetherington & Kelly, 2002; dkk dalam Johnston, Roseby, 

& Kuehnle, 2009). 

Subjective well-being anak yang rendah tersebut ditandai dengan adanya 

afek negatif sebagai reaksi atas perceraian orang tuanya seperti merasa 

terguncang, sedih, marah, terpukul, kecewa, dan tidak nyaman. Selain itu anak 

juga kurang merasakan kehangatan dalam keluarga. Hal ini juga menyebabkan 

tidak terjalinnya kedekatan emosional antara orang tua-anak sehingga membuat 

anak tidak merasakan kepuasan dalam domain keluarga. Sedangkan menurut 

Diener (2000), seseorang dikatakan memiliki subjective well-being tinggi apabila 

sering merasakan emosi positif (misalnya kegembiraan, minat), jarang 



 
 

merasakan emosi negatif (misalnya sedih, cemas), dan sering berpikir positif 

mengenai hidup secara keseluruhan dan atau pada domain yang lebih spesifik 

seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Subjective well-being merupakan salah 

satu prediktor kualitas hidup seseorang karena mempengaruhi keberhasilan 

seseorang dalam berbagai domain kehidupan (Pavot & Diener, 2004). Oleh 

karena itu sangatlah penting untuk memperhatikan well-being anak, terutama 

anak-anak dengan perceraian orang tua. Bila subjective well-being anak rendah, 

sulit baginya untuk dapat berperilaku adaptif dalam lingkungan sosialnya. 

Ketika seorang anak mengalami permasalahan, sudut pandangnya 

seringkali tidak tepat dan pikiran mereka dapat menjadi tidak realistis. Tahapan-

tahapan dalam SFBT dapat membantu anak mengubah cara pandang menjadi 

lebih positif dengan mulai berfokus membangun solusi bagaimana agar 

kehidupannya menjadi lebih baik daripada memikirkan tentang perceraian orang 

tuanya secara terus menerus. Terapis solution-focused membantu anak 

menentukan tujuan yang jelas dimana tujuan ini merupakan dasar dari 

perubahan yang diinginkan anak (De Jong & Berg, 2008).  

SFBT dimulai dari diri anak yang terkadang memiliki cara yang dramatis 

dan hebat, menciptakan suatu hal dimana anak dapat menentukan tujuan 

mereka sendiri dan membuat keputusan tentang bagaimana dan dimana mereka 

ingin membuat perubahan dalam hidup mereka (Kelly, Kim, & Franklin, 2008). 

Fokusnya lebih pada menggunakan solusi yang pernah digunakan pada masa 

lalu untuk menangani masalah saat ini dan masa depan. Meskipun kesadaran 

akan pengalaman kehilangan, trauma, dan perasan-perasaan lain yang sulit 

dijelaskan anak mempengaruhi kegiatan mereka, proses dalam SFBT tidak 

terfokus pada kekuatan dan kemampuan klien untuk bergerak melalui masalah 

sulit tersebut dengan cepat (Berg, 1994; de Shazer, 1988; dalam Kelly, Kim, & 

Franklin, 2008). 

Sebagian besar psikoterapi termasuk SFBT mengandung percakapan. 

Anak-anak belum memiliki kematangan kognitif maupun verbal untuk 

berkomunikasi dalam konseling seperti halnya orang dewasa. Anak-anak yang 

mengalami perceraian pada orang tuanya merasakan berbagai tekanan dan afek 

negatif seperti terguncang, sedih, marah, terpukul dan kecewa (Dewi & Utami, 

2007). Tekanan-tekanan yang dirasakan tersebut membuat anak kesulitan dan 

tidak tahu bagaimana mengungkapkannya terutama secara verbal. Anak 



 
 

membutuhkan suatu media yang dapat membantunya mengungkapkan pikiran 

dan perasaan mereka secara tidak langsung. Leggett (dalam Nims, 2007) 

menulis bahwa penting untuk mempertimbangkan pendekatan terapeutik yang 

dirancang khusus untuk anak-anak yang menggabungkan penggunaan bahasa 

dan permainan. Nims (2007) menerangkan bahwa SFBT dapat diintegrasikan 

dengan beberapa media antara lain boneka, seni, serta sandtray. Media-media 

ini membantu anak mengungkapkan apa yang sulit diungkapkan melalui kata-

kata.  

Penerapan SFBT dalam penelitian ini menggunakan baki pasir sebagai 

media bermain bagi anak selama sesi tritmen. Bermain baki pasir memberikan 

kesempatan kepada anak untuk menggunakan simbol, dalam ruang yang sudah 

ditentukan, untuk menuturkan ceritanya. Ketika menuturkan ceritanya, anak 

memiliki kesempatan untuk menciptakan ulang dalam baki pasir dan dalam 

imajinasinya, peristiwa dan situasi dari masa lalu dan sekarang (Geldard, 2012). 

Permainan baki pasir cukup kuat karena memberikan struktur visual dalam 

bentuk gambar baki pasir, bersama dengan umpan balik dari pengamat. Anak 

dapat memperoleh pemahaman akan dunianya dengan secara langsung melihat 

adegan yang mereka ciptakan dalam baki pasir. Hal ini juga dapat membantu 

anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara bebas di atas pasir 

(Geldard, 2012). 

Anak yang merasakan kepuasan pada seluruh hidupnya termasuk domain 

kehidupannya yaitu keluarga, sekolah, pertemanan, diri sendiri, dan lingkungan 

sekitar serta lebih banyak merasakan afek yang menyenangkan, menandakan 

tingkat subjective well-being yang tinggi. Apabila tingkat subjective well-beingnya 

tinggi maka anak akan lebih dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan 

kondisi perceraian orang tua yang dialaminya.  

 

Hipotesis 
Solution Focused Brief Therapy dapat meningkatkan subjective well-being 

pada anak korban perceraian. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


