
 
 

menginginkan perceraian dalam kehidupan berkeluarganya kelak ia dewasa 

nanti. 

 

PEMBAHASAN 
 

Solution Focused Brief Therapy dalam penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan subjective well-being pada anak korban perceraian, dan 

menghasilkan bahwa terjadi peningkatan pada tingkat subjective well-being 

partisipan setelah diberikan Solution Focused Brief Therapy. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil pengujian statistik menggunakan uji two related samples test dengan 

rumus Wilcoxon dimana diperoleh nilai z sebesar -3,947 dengan nilai α sebesar 

0,000 (p<0,05), yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada tingkat 

subjective well-being partisipan pada sebelum dan sesudah diberikan terapi. 

Perubahan terlihat pula pada skor total skala subjective well-being 

partisipan dimana pada kondisi sebelum tritmen partisipan memiliki jumlah skor 

52 yang berarti tingkat subjective well-being cenderung rendah. Kemudian 

setelah mengikuti tritmen skor skala partisipan meningkat menjadi 74 yang 

artinya bahwa tingkat subjective well-being partisipan berada dalam kategori 

sedang. Peningkatan jumlah skor juga terjadi pada tiap domain kehidupan 

partisipan yaitu domain keluarga, pertemanan, sekolah, lingkungan sekitar, dan 

diri sendiri. 

Hal-hal tersebut di atas mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa 

Solution Focused Brief Therapy dapat membantu mengurangi emosi negatif pada 

anak korban perceraian (Nims, dalam Schaefer 2011). Sementara itu 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. 

Menurut Huebner (2001), anak dengan tingkat subjective well-being 

rendah menunjukkan rendahnya emosi positif, lebih banyak emosi negatif, dan 

merasa hidup tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan anak korban 

perceraian, mengalami perubahan dalam hidupnya yang berdampak pada 

kondisi subjective well-being nya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Utami 

(2007) yang dilakukan 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. 

Perceraian orang tua yang dialami partisipan membuatnya sedih, kecewa, 

dan memiliki perasaan bersalah. Ia merasa menjadi penyebab perceraian orang 

tuanya. Partisipan merasa semakin sedih karena teman-teman sering 

mempertanyakan tentang ibunya. Seperti yang ditulis oleh Hurlock (2005) bahwa 

perpisahan yang disebabkan perceraian itu serius sebab mereka cenderung 

membuat anak “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. Hal ini dialami oleh partisipan dimana ia merasa malu ketika 

teman-teman mempertanyakan tentang ibunya dan semakin lama perasaan 

tersebut berkembang menjadi perasaan iri ketika melihat teman-temannya masih 

memiliki orang tua lengkap dan keluarga yang harmonis. Ia melakukan 

pembandingan dengan keluarganya sendiri sehingga membuat partisipan 

menginginkan keluarganya dapat menjadi seperti keluarga temannya dimana 

anggotanya masih lengkap terdiri dari ayah, ibu, anak dan harmonis.  

Pada umumnya anak korban perceraian merasakan dampak psikologis, 

akademis, maupun kesehatan. Timbul pemikiran bahwa orang tua tidak 

menyayanginya sehingga muncul perasaan ditolak dan diabaikan. Anak 

kehilangan rasa aman yang sebelumnya diperoleh dari kedua orang tuanya 

kemudian timbul ketakutan, kecemasan dan perasaan kesepian (Churchill & 

Fagan, 2012). Perasaan ditolak dan diabaikan muncul pada partisipan tatkala ibu 

pergi meninggalkan rumah serta kurangnya komunikasi dengan partisipan pasca 

perceraian. Ayah yang bekerja dan kurang memiliki waktu dengan partisipan 

membuat partisipan merasa kesepian dan kecewa. Sikap nenek yang cenderung 

menjelek-jelekkan ibu serta melarang partisipan berkomunikasi dengan ibu 



 
 

menambah kesedihan partisipan. Berbagai kejadian yang dialami membuat 

partisipan memiliki banyak afek negatif serta ketidakpuasan dalam domain 

keluarga.  

Selain itu partisipan juga menunjukkan afek negatif serta ketidakpuasan 

dalam domain pertemanan yang ditandai dengan munculnya afek sedih, malu 

dan iri hati terhadap teman yang masih memiliki keluarga lengkap serta 

harmonis. Dampak perceraian yang dialami partisipan membuat ia sering 

melamun dan kesulitan berkonsentrasi di kelas, terkadang ia tidak bersemangat 

berangkat sekolah. Pada akhirnya hal ini menyebabkan munculnya perasaan 

takut dan cemas bila ia tidak dapat mengikuti pelajaran dan berdampak pada 

nilai akademisnya. Afek negatif dan ketidakpuasan juga dirasakan pada domain 

lingkungan sekitar dan diri sendiri dimana partisipan berpikir dirinya jelek, tidak 

mampu melakukan apapun dan tidak ada yang dapat dibanggakan dari dirinya. 

Sementara pada domain lingkungan sekitar, partisipan merasa tidak puas 

dengan lingkungan tempat tinggalnya yang terasa panas, gersang, berdebu, dan 

rob bila curah hujan tinggi.   

Berbagai macam afek negatif dan ketidakpuasan yang dirasakan 

partisipan menandakan rendahnya tingkat subjective well-being. Solution 

Focused Brief Therapy membantu anak membangun solusi yang berguna untuk 

memperbaiki kehidupan mereka (Shazer & Dolan, 2007). 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. 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). 

Mengutip pernyataan Berg & Steiner serta Selekman (dalam Taylor, 

2009) yang membahas penggunaan SFBT kepada anak kecil sebaiknya dengan 

menggunakan bahasa yang sesuai dan mengandalkan permainan serta 

pendekatan yang konkret seperti seni, permainan, dan cerita; maka bermain 

pasir dipilih sebagai media terapi dalam penelitian ini. Nims (2007) 

menambahkan bahwa SFBT dapat diintegrasikan dengan beberapa media 



 
 

antara lain boneka, seni, serta sandtray. Media-media ini membantu anak 

mengomunikasikan apa yang menurut mereka sulit diucapkan melalui kata-kata.  

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).  

Media bermain pasir membantu partisipan menggambarkan dengan jelas 

tujuan (goal setting) yang dibuatnya. Pemandangan yang dibuat partisipan dalam 

sesi miracle question menguatkan partisipan bahwa ia memiliki kemampuan 

untuk berperilaku positif. Berg & Steiner (dalam Taylor, 2009) mengungkapkan 

tujuan miracle question adalah mendorong anak memiliki pemikiran, keyakinan, 

perasaan, sikap dan perilaku yang lebih positif. Lewat sesi ini partisipan perlahan 

memiliki keyakinan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. 

Setelah mengikuti tritmen, partisipan merasa dirinya jauh lebih baik dari 

waktu sebelum mengikuti tritmen. Ia mengaku bahwa sebelum mengikuti tritmen 

dirinya penuh dengan emosi negatif seperti mudah marah, kesal, kecewa, dan 

sedih, hidupnya terasa tidak menyenangkan. Setelah mengikuti tritmen, 

partisipan merasa seperti terbuka cara pandangnya dan hidupnya perlahan 

terasa menyenangkan. Partisipan merasakan kepuasan dan beberapa afek 

positif seperti senang, bahagia, dan bersyukur. Hal ini juga diungkapkan oleh 

ayah dan nenek partisipan yang mengatakan bahwa partisipan terlihat berbeda 

setelah mengikuti terapi. Partisipan tampak lebih ceria, tidak mudah marah, serta 

tidak terlihat murung lagi. Senada dengan yang diungkap oleh De Jong & Berg 

(2008) bahwa tahapan-tahapan dalam Solution Focused Brief Therapy dapat 

membantu anak mengubah cara pandang menjadi lebih positif dengan mulai 

berfokus membangun solusi bagaimana agar kehidupannya menjadi lebih baik.  



 
 

Partisipan merasakan beberapa afektif positif seperti perasaan senang, 

bahagia, bersyukur dan percaya diri serta kepuasan pada kelima domain, yaitu 

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

keluarga, partisipan mulai dapat mensyukuri apa yang ia miliki sekarang. 

Meskipun orang tuanya telah berpisah, ia bersyukur masih memiliki ayah dan 

nenek. Perubahan sikap nenek menjadi lebih baik membuat partisipan senang 

dan menambah rasa syukurnya. Rasa syukur yang dirasakan membuat 

partisipan tidak lagi melakukan pembandingan dan menginginkan keluarganya 

seperti keluarga teman-temannya.  

Namun di balik itu, masih ada afek negatif yang dirasakan partisipan 

seperti perasaan sedih dan kecewa terutama terhadap ayahnya karena 

kesibukannya bekerja sehingga kurang memiliki waktu bersama dengan 

partisipan. Selain itu terkadang masih timbul rasa iri ketika melihat teman-

temannya bersama kedua orang tuanya, namun partisipan berusaha untuk 

bersikap biasa. Afek negatif yang dirasakan partisipan setelah tritmen tidak 

sebanyak saat sebelum mengikuti tritmen, partisipan mencoba berusaha 

memahami kondisi keluarganya sekarang. 
Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu rencana jadwal terapi yang 

semula dua kali dalam seminggu tidak dapat berjalan dengan konsisten 

dikarenakan mengikuti jadwal kegiatan sehari-hari partisipan sehingga peneliti 

harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.   
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan 

bahwa ada perbedaan antara hasil skor skala subjective well-being pada saat 

pretest dengan hasil skor pada saat posttest. Skor partisipan pada saat pretest 

adalah 52 dan pada saat posttest meningkat menjadi 74, sehingga dapat 

dikatakan ada peningkatan pada tingkat subjective well-being partisipan 

setelah mengikuti Solution Focused Therapy. Peningkatan skor ini terjadi pada 

kelima domain subjective well-being, yaitu domain keluarga, pertemanan, 

sekolah, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Selain itu pada pengukuran 


