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BAB VI 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan 

observasi pada keempat subjek mengenai konsep diri pada remaja 

khususnya yang mengalami perceraian orang tua, maka diperoleh 

hasil temuan lapangan sebagai berikut :  

1. Perceraian orang tua mempengaruhi konsep diri anak khususnya 

remaja yang segala sesuatunya sedang berkembang. Meskipun 

setelah perceraian tersebut anak berada di keluarga yang 

harmonis, atau bahkan berada di lingkungan yang 

menyenangkan, namun trauma akibat perceraian orang tua tetap 

membawa dampak negatif bagi anak dan menyebabkan konsep 

diri anak menjadi negatif. 

2. Seiring dengan berjalannya waktu dan keadaan sekeliling, konsep 

diri memang tidak akan pernah berhenti untuk berkembang 

mengikuti perubahan, namun perceraian orang tua akan 

selamanya berada di hati serta pikiran anak dan mempengaruhi 

konsep diri yang berkembang tersebut. 

3. Tidak hanya peristiwa perceraian orang tua saja, namun juga 

perubahan situasi dan keadaan setelah perceraian ikut 

mempengaruhi konsep diri anak, seperti perasaan subjek terhadap 
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diri sendiri dan orang lain, keadaan keluarga yang berubah, 

pandangan teman, pandangan negatif masyarakat terhadap anak 

karena berasal dari keluarga yang bercerai dan lain sebagainya. 

Muncul perasaan diabaikan, ditolak, dan ditinggalkan oleh orang 

tua. Perasaan-perasaan inilah yang membuat subjek menilai 

rendah dirinya. 

4. Keempat subjek dalam penelitian ini memiliki kesamaan sikap 

dan perilaku seperti tidak dapat mengambil keputusan sendiri, 

menilai negatif diri sendiri, memiliki perasaan negatif untuk 

orang tua, perceraian orang tua menjadi peristiwa traumatis bagi 

subjek, dan merasa takut untuk menjalin hubungan dengan lawan 

jenis sampai takut untuk menghadapi pernikahan. Subjek lebih 

dekat dan lebih mempercayai teman sebaya dari pada keluarga. 

Salah satu subjek bahkan menarik diri dari pergaulan dan 

menyendiri. 

5. Tiga dari keempat remaja yang menjadi subjek dalam penelitian 

ini ditemukan memiliki konsep diri negatif yang dominan, 

sehingga memiliki pandangan yang negatif terhadap diri dan 

kehidupannya, belum menerima diri sebagaimana adanya, dan 

memiliki penghargaan diri yang rendah. 

 

B. Saran  

1. Bagi remaja yang mengalami perceraian orang tua 

a. Sebaiknya individu berusaha untuk memiliki konsep diri yang 

positif seperti menerima diri sebagaimana adanya, berikan 
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penilaian yang positif untuk diri sendiri, dan berusaha untuk 

tidak terlalu menutup diri dari hubungan dengan lawan jenis. 

Hal tersebut dapat diwujud-nyatakan dengan berada di 

lingkungan yang mendukung individu dan melakukan 

kegiatan yang menjadi minat individu. Selain untuk 

kesenangan, bisa menjadi prestasi. 

b. Individu yang memiliki perasaan negatif seperti kecewa, 

minder, tertekan, dan ketakutan, sebaiknya jangan menerima 

keadaan begitu saja dan menjadi terpuruk, namun isilah waktu 

dengan kegiatan positif seperti mendapatkan kedamaian dari 

mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan keadaan 

negatif tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik. 

c. Pengalaman-pengalaman negatif yang individu terima, jangan 

sampai menghambat individu dalam mengembangkan diri. 

Jadikan pengalaman tersebut menjadi cermin untuk individu 

bersikap dan berperilaku. 

d. Meskipun terlihat berat dan sulit, mulailah untuk belajar 

memaafkan pihak-pihak yang membuat individu terluka dan 

terima setiap pengalaman pahit sebagai bagian dari individu 

di masa lalu yang masih bertumbuh. 

e. Berusaha memahami orang tua yang memilih untuk bercerai 

dan jangan menyalahkan mereka. 

2. Bagi rekan terdekat remaja yang mengalami perceraian orang tua 
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Keluarga, sahabat, teman, maupun rekan lainnya yang 

memiliki kedekatan dengan individu yang mengalami perceraian 

sebaiknya memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi, serta 

membantu subjek keluar dari keterpurukan. 

3. Bagi masyarakat luas 

Jangan anggap remeh dampak pada anak untuk hal-hal 

yang masyarakat lakukan. Oleh karena itu masyarakat hendaknya 

mulai membuka pikiran dan tidak menolak pendidikan seks sejak 

dini, pendidikan pernikahan, dan pendidikan lain yang sejenis, 

sebagai tambahan pengetahuan agar tidak terjadi hal-hal yang 

berakibat buruk seperti perceraian.  

4. Bagi orang yang ingin berkeluarga 

Sebaiknya, berpikir dengan matang saat akan melangkah 

ke jenjang pernikahan. Apabila sudah berkeluarga dan memiliki 

anak, hilangkan anggapan bahwa perceraian merupakan jalan 

keluar terbaik dari masalah rumah tangga. Anak menerima 

perceraian yang terjadi dari sisi mereka sebagai pihak yang lemah 

dan tidak berdaya. Ajak anak untuk mengambil bagian dalam 

menyelesaikan masalah dan berikan pengertian.  

5. Bagi penelitian selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya, akan lebih baik apabila ada 

perbandingan dengan individu yang tidak mengalami perceraian 

orang tua. 
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