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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah hal yang penting dan mutlak keberadaannya 

untuk perkembangan seorang anak. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keluarga adalah hubungan kerabat yang paling mendasar 

dalam masyarakat, di mana seisi rumah merupakan tanggung jawab 

bersama. Keluarga adalah lembaga pertama yang mensosialisasikan 

nilai-nilai dalam bersikap dan berperilaku, Warga (dalam Retnowati, 

2003, h.94). Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di 

mana anak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik maupun 

psikis, tempat anak belajar segala hal yang dibutuhkan untuk 

menghadapi dunia di luar keluarga, anak belajar tentang kasih 

sayang, pendidikan pertama seperti bahasa, cara berperilaku yang 

benar, norma atau aturan yang ada di keluarga maupun di 

masyarakat, pengenalan akan mahkluk hidup dan lain sebagainya.  

Kebahagiaan antara suami dan istri, ada hubungan 

kebersamaan antara orangtua dengan anak, merupakan cerminan dari 

keberhasilan hidup berkeluarga, (Ali dan Asrori, 2015, h.170). 

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki hubungan 

baik antar anggota keluarga. Keharmonisan dalam keluarga 

mempengaruhi perkembangan anak. Pepatah mengatakan, buah jatuh 

tidak jauh dari pohonnya, begitu pula anak-anak di masa 
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perkembangannya. Anak yang setiap hari melihat orang tuanya 

saling mengasihi, masalah diselesaikan dengan keputusan bersama, 

kemudian ada kedamaian dan kerukunan hubungan antara mereka, 

maka anak akan mencontoh dan melakukan hal yang sama.  

Dewasa ini keharmonisan dalam keluarga tidak lagi menjadi 

hal yang penting dalam keluarga. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya angka perceraian di Indonesia seiring dengan 

berubahnya gaya hidup dan datangnya modernisasi. Berdasarkan 

data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung (Ditjen Badilag MA), dalam kurun 2010 ada 285.184 perkara 

yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan 

Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, angka 

perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 

2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di 

antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi 

agama seluruh Indonesia tahun 2015 mencapai 382.231, naik sekitar 

100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 

kasus. 

Dari data Ditjen Badilag 2010, kasus perceraian tersebut 

dibagi menjadi beberapa aspek yang menjadi pemicu munculnya 

perceraian. Terdapat 10.029 kasus perceraian yang dipicu masalah 

cemburu, 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi. 

Perceraian karena masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

mencapai 91.841 perkara. Sedangkan  kasus perceraian dalam lima 
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tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen 

perceraian diajukan oleh istri. Pada pendataan terakhir yakni 2013, 

jumlah peristiwa nikah menurun dari tahun lalu menjadi sebanyak 

2.218.130 peristiwa. Tingkat perceraian justru meningkat menjadi 

14,6 persen atau sebanyak 324.527 peristiwa. Kepala Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki mengatakan, 

mayoritas alasan perceraian ialah rumah tangga tak harmonis. 

"Ketidakharmonisan merupakan kondisi kompleks dan mencakup 

setidaknya 15 aspek berumah tangga," ujarnya. Dari data diatas, 

ketidakharmonisan menjadi penyebab paling banyak terjadinya 

perceraian. Menurut Dariyo (2004, h.110) ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga menunjukkan bahwa keluarga tersebut sedang dalam 

kondisi yang berantakan dan perkawinan yang tidak bahagia.  

Ketidakharmonisan yang terjadi pada keluarga di Indonesia, 

berakhir di pilihan untuk bercerai. Perceraian membawa dampak 

yang cukup buruk bagi anggota keluarga dan menjadi peristiwa 

traumatis bagi pihak-pihak yang berada dalam keluarga, yakni bagi 

pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Ketidakharmonisan 

yang berujung dengan perceraian, merupakan hal yang berpotensi 

dalam menghambat perkembangan sosial anak khususnya remaja, 

Gardner (dalam Ali dan Asrori, 2015, h.95). Menurut KBBI, arti 

pertama dari keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; 

seisi rumah. Arti kedua dari keluarga adalah orang seisi rumah yang 

menjadi tanggungan. Sedangkan perceraian menurut KBBI adalah 

perpisahan; perihal bercerai (antara suami dan istri); perpecahan.  
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Oleh karena itu, ketika perceraian dilakukan maka struktur 

dari sebuah keluarga tidak lagi utuh dan fungsi dari masing-masing 

anggota keluarga tidak berjalan. Keluarga yang seharusnya terdiri 

dari bapak, ibu, dan anak, dengan perceraian maka hanya terdiri dari 

bapak dan anak, ibu dan anak, atau bahkan anak tidak berada di 

bawah asuhan siapapun. Fungsi dari ayah dan ibu yang seharusnya 

dapat memenuhi kebutuhan secara ekonomi serta membimbing anak-

anak dalam satu keluarga, tidak lagi dapat berjalan meskipun kedua 

belah pihak dimungkinkan untuk sepakat dalam mengasuh anak 

secara bergantian atau saling mengunjungi, namun situasi dan 

kondisi tetap berubah karena mereka tidak tinggal di satu tempat 

bersama anak.  

Perceraian membawa perubahan fisik dan mental bagi 

anggota keluarga yang terlibat, termasuk orang tua sebagai pelaku 

perceraian. Walau demikian baik suami maupun istri dapat 

mengatasi perubahan maupun ketidaknyamanan pasca perceraian, 

dengan menemui sahabat atau keluarga yang lainnya untuk 

mendapatkan dukungan dan saran, namun tidak dengan anak. Anak 

pada kelompok usia remaja cenderung realistis dan suka 

memberontak. Saat anak remaja melihat orang tuanya bercerai, 

mereka mulai menutup diri dari hubungan yang membutuhkan 

komitmen dan menjaga jarak untuk tidak terluka dalam suatu 

hubungan. Efek jangka panjang dari pengalaman melihat orang 

tuanya bercerai dapat membuat mereka takut untuk menjalin 

hubungan, terlebih menikah. Anak-anak dengan orang tua yang 
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bercerai mempunyai peluang besar untuk mengalami kegagalan 

dalam perkawinan seperti yang mereka lihat saat orang tuanya 

bercerai (Cole, 2004, h.32). 

Sedikit orang tua yang menyadari bahwa bercerai adalah 

pilihan yang salah. Bercerai dirasa dapat menyelesaikan masalah 

antara pasangan suami dan istri dalam jangka waktu dekat, namun 

tanpa disadari mereka membuat masalah dalam jangka waktu yang 

panjang, yaitu keberadaan anak dalam keluarga, khususnya anak 

remaja. Seringkali anak-anak menjadi korban dan pihak yang paling 

merasa terpukul atas perceraian orang tuanya. Rasa kehilangan orang 

tuanya secara tiba-tiba membuat anak mengalami tekanan dan 

perasaan sedih yang berlebihan, kemudian berdampak pada 

perilakunya maupun kondisi psikologisnya. Hal ini terjadi karena 

anak mengalami kesulitan dalam menyampaikan apa yang mereka 

rasakan. Hasil penelitian Retnowati (2003, h.100) menunjukkan 

peran dan kedekatan keluarga terhadap individu akan mempengaruhi 

penilaian dan ekspresi emosi. 

Masa remaja adalah periode peralihan perkembangan 

seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, termasuk 

perkembangan psikis yang dimulai usia 12 tahun hingga 21 tahun 

untuk wanita dan usia 13 tahun hingga 22 tahun untuk pria, 

Mappiere (dalam Ali dan Asrori, 2015, h.9). Pada periode ini, terjadi 

perubahan-perubahan pada remaja dalam area fisik, kognitif dan 

perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional pada 

remaja adalah masa remaja mengeksplorasi identitas diri, di mana 
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keterlibatan orangtua secara langsung maupun tidak dan peran teman 

sebaya turut mempengaruhi perkembangan remaja. Identitas sendiri 

adalah kejelasan peran seseorang yang konsisten dan terarah, 

(Ardiyanti, 2016, h.36). Dalam pencarian identitas, remaja 

menghadapi tantangan untuk menemukan siapa diri mereka, apa 

yang akan mereka lakukan dan kemana tujuan hidup mereka. Jika 

remaja tidak cukup mengeksplorasi identitas diri pada masa ini, 

remaja akan mengalami kebingungan mengenai jati diri mereka.  

Orang tua dan teman sebaya memainkan peran penting dalam 

perkembangan remaja, termasuk membantu remaja mengeksplorasi 

dan menjawab pertanyaan dari identitas yakni “siapa saya, dan saya 

ingin menjadi apa?” (Ardiyanti, 2016, h.21). Orang tua diharapkan 

dapat membimbing remaja dalam memilih keputusan baik dalam 

hubungan pertemanan maupun pilihan akan masa depannya. Masa 

remaja adalah waktu untuk membangun kemandirian, namun satu 

aspek penting dari peran orang tua adalah pengawasan secara efektif 

(Ardiyanti, 2016, h.29). Masa peralihan ini adalah masa yang kritis 

dan sensitif, dimana semua kejadian perubahan fisik dan psikososial 

terjadi secara bersamaan, mulai dari memasuki masa pubertas (akil 

balig), munculnya perasaan terhadap lawan jenis hingga kebutuhan 

untuk memiliki kelompok pergaulan, juga memenuhi kebutuhan 

tugas dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. Kembali lagi, 

keluarga inti (ayah, ibu, dan anak-anak) berperan sebagai figur yang 

dominan dalam memberikan arahan kepada anak remaja. 
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Fase perkembangan remaja ini merupakan fase penting di 

mana terbentuk cara pandang remaja terhadap kehidupan, 

kepercayaan diri, nilai-nilai yang menjadi pedoman, apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, juga apa yang diyakini sebagai acuan 

dalam mengambil keputusan. Apa yang dilakukan seseorang saat 

remaja akan terrepresentasikan saat seseorang dewasa. Jika perilaku 

saat remaja adalah mencuri, berbohong, sombong, bahkan korupsi, 

maka tidak heran jika perilaku tersebut terulang lagi saat dewasa 

bahkan jauh lebih parah. Jadi dapat dibayangkan betapa pentingnya 

peran, arahan dan panduan orang tua mengenai nilai-nilai apa saja 

yang dapat dijadikan pedoman kehidupan. Orang tua sebagai figur 

untuk dicontoh dan menjadi panutan seseorang dalam masa 

perkembangannya, juga sebagai tempat anak berkeluh kesah. 

Ciri-ciri individu yang memiliki identitas diri, memiliki 

karakteristik seperti konsep diri, evaluasi diri, harga diri, efikasi diri, 

kepercayaan diri, tanggung jawab, komitmen pribadi, ketekunan dan 

kemandirian (Dariyo, 2004, h.80). Pada kesempatan ini, peneliti 

fokus kepada karakteristik yang pertama, yaitu konsep diri. Konsep 

diri dapat diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau 

bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Konsep diri mendasari 

seseorang dalam berperilaku, mengendalikan diri, mengekspresikan 

emosi, persepsi mengenai kemampuan diri, yang mana hal-hal diatas 

menjadi patokan sukses atau gagalnya seseorang di masa depan 

(Ardiyanti, 2016, h.19). Perceraian yang dialami, akan membuat 
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remaja ini kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, 

kemudian berdampak pada perkembangan konsep diri. 

Pemahaman pribadi seseorang mengenai dirinya disebut 

konsep diri. Konsep diri adalah hal-hal yang muncul dalam benak 

saat seseorang berpikir mengenai dirinya. Masing-masing pribadi 

membuat gambaran batin dan watak, dimana gambaran tersebut tidak 

nyata, namun menjadi milik pribadi dan memberi dampak yang besar 

pada pandangan serta perilakunya (Sobur, 2016, h.434). Verderber 

(dalam Sobur, 2016, h.435) menuliskan konsep diri adalah kumpulan 

persepsi untuk semua aspek kehidupan meliputi penampilan, 

kapasitas fisik dan batin, kemampuan khusus, potensi diri, standard, 

dan lainnya.  

Gagasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Brooks 

(2016, h.435), yakni konsep diri dapat diartikan sebagai persepsi 

fisik, sosial, dan psikologi yang didapatkan dari pengalaman dan 

hubungan komunikasi dengan orang lain. Terdapat 5 bagian 

mendasar yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap diri 

sendiri, antara lain kemampuan akademik, kemampuan secara fisik, 

perlakuan lingkungan, performa fisik, watak, perbuatan atau harga 

diri secara umum, Harter (dalam Santrock, 2002, h.357). 

Perceraian akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam 

diri anak seperti mengapa anak lain mempunyai orang tua yang 

lengkap sedangkan orang tuanya harus bercerai, mengapa orang tua 

meninggalkannya, mengapa orangtua tidak tinggal satu rumah 

dengannya dan masih banyak pertanyaan yang akan muncul dalam 
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diri anak. Tidak terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

menimbulkan perasaan dalam diri anak bahwa mereka tidak 

diinginkan oleh orang tua, anak merasa dirinyalah penyebab 

perceraian orang tuanya (Cole, 2004, h.8). Anak dengan perasaan 

tertolak akan merasa minder dan tertutup saat berada di lingkungan 

masyarakat yang kemudian perasaan tersebut membentuk 

mekanisme pertahanan diri. Sebagian besar mekanisme pertahanan 

diri remaja muncul dalam bentuk yang negatif, seperti sikap 

memberontak, tawuran, mencuri, ugal-ugalan di jalan, merokok, 

minum minuman keras, dan banyak kenakalan remaja lainnya. 

Konflik orang tua yang berujung dengan perceraian dapat membuat 

remaja berkonflik dengan orang tua, merasa diabaikan, dan timbul 

sikap keluarga yang memberontak” (Dariyo, 2004, h.110).  

Hasil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lucy 

Supratman (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

mengubah pandangan konsep diri remaja setelah orang tuanya 

bercerai. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Hyun Sik 

Kim dalam jurnalnya (2011, h.497), yaitu perceraian mungkin tidak 

mempengaruhi seluruh aspek perkembangan anak, tetapi dapat 

mempengaruhi daerah yang lebih spesifik, yaitu psikologis anak. 

Seseorang dengan konsep diri yang utuh, akan menunjukkan 

perilaku yang mencerminkan bahwa ia menghargai dirinya sendiri. 

Kenakalan pada remaja yang sering terjadi dewasa ini menjadi sinyal 

untuk mengingatkan kita, bahwa ada banyak remaja yang konsep 

dirinya tidak utuh. Berbagai macam penyebab terjadinya kenakalan 
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remaja, dan salah satunya adalah keadaan keluarga yang berantakan 

lalu berujung pada perceraian.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarbini dan Wulandari 

(2014) juga menunjukkan beberapa dampak psikologis yang muncul 

pada anak korban perceraian orang tua antara lain; yang pertama 

munculnya perasaan tidak aman karena perhatian orang tua 

berkurang, maka anak menganggap tidak ada lagi yang dapat 

melindunginya, sehingga bagi anak lingkungan adalah hal negatif 

yang dapat mengancam hidupnya. Kedua, adanya perasaan ditolak 

oleh keluarga, sesuai dengan teori dari Papalia, Olds dan Feldman 

(dalam Sarbini dan Wulandari, 2014, h.3) perceraian merupakan 

serentetan tahap yang diawali dengan berpisah secara fisik dan 

berpotensi menjadi pengalaman traumatik dan menimbulkan efek 

psikologi negatif bagi anak seperti depresi.  

Ketiga, anak menjadi mudah marah. Agresif dan amarah 

menjadi reaksi yang umum terjadi akibat perceraian. Anak yang 

sering melihat orang tuanya bertengkar dan melihat proses 

perceraian akan melampiaskan amarahnya kepada orang lain, karena 

perilaku seseorang tidak jauh dari perilaku orang tuanya. Keempat, 

perasaan sedih yang muncul dalam bentuk lain seperti menyendiri 

dan berdiam diri. Gejala fisik dan stress juga dialami oleh anak yang 

orang tuanya bercerai seperti sulit tidur, nafsu makan berkurang, 

menurunnya semangat belajar.  Perceraian orang tua secara langsung 

sudah membuat luka batin yang tidak akan pernah mereka lupakan. 
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Pengalaman melihat orang tuanya bercerai inilah yang turut 

membentuk konsep diri remaja. 

Peneliti melakukan wawancara tambahan untuk 

mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai 

perbandingan antara remaja yang memiliki orang tua lengkap, remaja 

yang salah satu orang tuanya meninggal atau cerai mati, dan remaja 

yang orang tuanya bercerai. Remaja yang memiliki orang tua 

lengkap yaitu PR, memilki hubungan yang baik dengan orang 

tuanya, keluarga harmonis karena orang tua PR tidak pernah 

bertengkar atau membicarakan masalah mereka dihadapan PR. PR 

mudah bergaul dan memiliki perilaku yang menyenangkan terhadap 

teman. Di mata teman-teman, PR adalah anak yang disiplin, ramah, 

aktif, mencintai dan menghargai diri dengan tidak mengeluh soal 

dirinya, memperhatikan penampilan, mengetahui kekurangan dirinya 

dan melakukan sesuatu untuk dapat memperbaiki kekurangannya 

tersebut. PR perhatian terhadap orang lain namun ada saat-saat 

dimana PR berperilaku seperti anak kecil dan bersikap manja ke 

orang tua atau teman. 

Remaja yang salah satu orang tuanya meninggal yaitu AD, 

juga memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya. AD 

menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudaranya dengan 

menghormati mereka. AD sangat terpukul dengan kepergian ayahnya 

dan berusaha keras untuk tidak mengecewakan ibunya. Menurut 

salah satu teman, AD memang suka menolong teman, namun 

memiliki kepribadian yang kaku, pendiam, dan teguh pada pendirian 
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yang AD miliki. AD kerap mengeluh karena takut tidak dapat 

membahagiakan ibunya. AD dapat mengontrol emosinya saat 

keadaan tidak sesuai dengan harapannya, mensyukuri dan menerima 

kekurangan yang ia miliki. Bagi AD, kebahagiaan keluarganya 

adalah yang terutama, semenjak ayahnya meninggal. 

Peneliti melakukan observasi selama kurang lebih 1 minggu 

terhadap salah satu subjek perempuan  di rumahnya. Usia subjek saat 

ini 18 tahun dan orang tuanya bercerai saat subjek berusia 3 tahun. 

Pada hari pertama, subjek masih malu-malu dan menutup diri dengan 

sering masuk ke kamar atau bermain handphone. Di hari kedua, 

subjek mulai berani bertanya jawab. Saat peneliti bertanya hobi apa 

yang dimiliki, subjek menjawab hobinya adalah menyanyi. Peneliti 

mengajak subjek untuk bernyanyi bersama, dan jawaban dari subjek 

adalah “malu ah, saya tidak mau menyanyi karena suara saya jelek”.  

Hari ketiga, peneliti melakukan pendekatan dengan mengajak 

subjek untuk berjalan-jalan ke sebuah mall di S. Hari keempat, 

subjek tiba-tiba berkata “menurut mbak saya cantik nggak?”, saat 

peneliti berkata bahwa subjek itu perempuan dan perempuan pasti 

cantik, subjek membantah dengan berkata “tapi kan aku gendut 

mbak, kata orang-orang perempuan gendut tu jelek lo”. Dari 

jawaban-jawaban subjek tersebut, dapat diketahui bahwa subjek 

menilai dirinya tidak mempunyai cukup kemampuan dan takut 

dinilai oleh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya sikap negatif 

terhadap kemampuan yang dimiliki, padahal keberhasilan seseorang 
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tergantung dari cara individu melihat kemampuannya sendiri 

(Pudjijogyanti, 1985, h.1). 

Berikut hasil wawancara tambahan peneliti dengan seorang 

ibu bernama R berusia 40 tahun yang merupakan single parent 

dengan anak perempuan usia remaja. R menjadi single mom karena 

bercerai dengan suaminya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Sejak 

perceraian terjadi, tidak ada kontak antara suami dengan anak-

anaknya hingga hari ini. Saat itu usia anak pertama 7 tahun dan yang 

kedua 4 tahun. Awalnya R merasa tidak ada yang terjadi akibat dari 

perceraiannya. Semuanya berjalan normal dan lancar meskipun R 

mengasuh kedua anaknya sendiri. Pada tahun ke tiga setelah 

perceraian, R memutuskan  pergi ke luar negeri untuk bekerja 

dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan baginya bekerja di 

Indonesia. Anak-anak berada di bawah pengasuhan ibu R atau sang 

nenek.  

Pada saat kedua anaknya beranjak remaja, terjadi perubahan 

sikap dari mereka seperti mudah marah, memberontak ketika di 

nasihati, berani melawan kata-kata R, tidak dapat mengambil 

keputusan atas diri mereka, pergaulan dengan teman tidak terjalin 

baik, dan sebagainya. Awalnya R merasa hal ini lumrah karena 

mereka tengah memasuki usia remaja, namun sampai detik ini, R 

melihat bahwa mereka berbeda dengan anak seusia mereka. Di 

usianya yang sudah tidak pantas disebut anak kecil, mereka masih 

bersikap kekanak-kanak-an. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh 

sang nenek. Beliau berkata, kedua anak R suka membolos, mencuri, 
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dan mudah sekali merasa minder. Pernah suatu hari anak pertamanya 

tidak mau berangkat sekolah (SMA) karena ada salah satu temannya 

yang mengatainya hitam dan jelek. 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti beranggapan bahwa 

sikap dan perilaku dari kedua anak ibu R tersebut merupakan upaya 

untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang disekitarnya. 

Perubahan sikap dan perilaku pada kedua anak R timbul setelah 

mereka berdua mengetahui bahwa orang tuanya bercerai. Jurnal 

penelitian milik Harsanti (2013, h.75), menyebutkan bahwa subyek 

penelitiannya mengalami perubahan perilaku saat orang tuanya 

sudah bercerai. Perasaan minder yang muncul merupakan akibat dari 

tidak adanya kepercayaan terhadap dirinya sendiri.  

Berdasarkan kasus-kasus diatas, peneliti memilih 

permasalahan konsep diri pada remaja dan perceraian karena melihat 

naiknya angka peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia, selain 

itu peneliti juga merasakan bagaimana perasaan sebagai seorang 

anak yang melihat kedua orang tuanya berpisah. Perasaan 

menyalahkan diri sebagai penyebab perceraian, perasaan terluka 

karena tidak memiliki ayah, berjuang untuk dapat berdiri sendiri saat 

memiliki banyak masalah, harus mengambil keputusan tanpa 

bimbingan orang tua juga dialami oleh peneliti. Perasaan-perasaan 

diatas mungkin terlihat baik karena dapat membuat anak menjadi 

mandiri dan disiplin, namun hal ini cukup membuat luka di hati 

karena tidak adanya tempat untuk anak berlindung maupun 

mengadu, tidak ada tempat untuk anak dapat mencari pembelaan 
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maupun bantuan untuk menimbang keputusan karena melihat orang 

tua sudah cukup tertekan dengan perceraian itu sendiri.  

Anak yang bertumbuh dalam keluarga utuh tidak menjamin 

anak tersebut memiliki konsep diri positif, terlebih anak yang pada 

masa tumbuh kembangnya harus menghadapi kenyataan bahwa 

dirinya tidak memiliki orang tua yang lengkap. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh perceraian 

orang tua terhadap konsep diri seseorang, khususnya remaja. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui 

konsep diri pada remaja yang mengalami perceraian orang tua. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan psikologi, 

khususnya psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi 

keluarga terutama dalam hubungannya dengan pengaruh 

perceraian terhadap konsep diri remaja. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan menambah informasi bagi 

pembaca mengenai perceraian dan dampaknya bagi remaja. 
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