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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Bagi seorang anak, keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dan terutama yang dikenalnya. Keluarga juga sangat 

berperan dalam pembentukan kepribadian seorang anak(Sukaimi, 

2013). Sebagai pendidik utama bagi seorang anak, orang tua 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan 

anak, tetapi tidak semua orang tua dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik. Dalam suatu keluarga tidak jarang terjadi suatu 

perselisihan dan keributan, hal ini dirasa cukup wajar karena dalam 

sebuah keluarga memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sering 

terjadi juga kerusakan karena adanya sikap emosional terhadap 

anggota keluarga lainnya.  

Keluarga broken home biasanya digambarkan keluarga yang 

berantakan akibat hubungan orang tua yang tidak harmonis dalam 

keluarga seperti tidak peduli dengan keadaan dan situasi keluarga 

dirumah. Menurut Saripah (2013) ada sejumlah faktor keluarga yang 

dibutuhkan dan diperlukan oleh anak dalam proses perkembangan 

sosialnya, yaitu kebutuhan rasa aman; diterima; diharga; disayangi 

dan kebebasan untuk menyatakan diri.  

Saripah (2013) mengatakan bahwa anak yang tumbuh dalam 

lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua 

bersikap keras terhadap anak, tidak memperhatikan nilai-nilai 



 
 

 
 

agama, maka perkembangan kepribadiannya cenderung 

mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuain diri 

di lingkungan.  

Permasalahan sosial yang sering terjadi di kalangan anak dari 

keluarga broken home diantaranya anak cenderung apatis, menarik 

diri atau sebaliknya, marah pada lingkungan, menjadi pembangkang, 

terlibat kasus kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang 

bahkan bunuh diri (Saripah, 2013). Anak yang hidup dan tumbuh 

lebih mudah melakukan bunuh diri dibandingkan dengan anak yang 

tumbuh di keluarga yang harmonis dan lengkap (Suara Pembaruan , 

2011) 

Semakin meningkatnya fenomena perceraian, antara lain dari 

data yang melaporkan semakin meningkatnya angka perceraian di 

Indonesia yang tercantum dalam data statistik Badan Pusat Statistik 

perceraian dari tahun 2012-2016 : 

Tabel 1. Data Angka Perceraian di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun  Jumlah  

2012 346.480  

2013 324.480 

2014 344.237 

2015 347.236 

2016 365.633 



 
 

 

 

Perceraianpada umumnya menimbulkan akibat yang negatif, 

efek  yang ditimbulkandari terjadinya perceraian pada 

anakmisalnya,anak tidak mau lagisekolah, mengkonsumsi obat-

obatan terlarang, terjerumus dalampergaulan bebas yang semua itu 

dapat mengakibatkan kegagalan menuju masa depan yang cerah. 

Namun perceraianorang tua juga dapat membawa akibatpositif pada 

anak, anak menjadi  lebih optimis dalam menghadapimasa depannya. 

Anak memiliki prestasi yang bagus dalam bidang akademiknya, anak 

memiliki kemampuan dalam berorganisasi di mana semua   itu 

merupakan bukti bahwa perceraian tidak selalu berakibat  negatif, 

namun  dapat  pula berakibat positif (Baskoro, 2008) 

Dalam wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap seorang wanita R yang berumur 22 tahun, yang berasal dari 

keluarga yang utuh. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 

2018 mendapatkan hasil bahwa R menjalani hidupnya santai. R 

mengatakan bahwa suatu saat subjek R tidak memiliki atau tidak 

mendapatkan pekerjaan, R memutuskan untuk kembali ke rumah 

orang tua. R merasa tidak memiliki beban ketika mengatakannya. 

Pada saat R mempunyai keinginan, R berusaha untuk mencapai 

keinginan tersebut, tetapi jika R tidak berhasil mencapai 

keinginannya R tidak mempermasalahkannya. Ketika R sedang 

mengalami suatu masalah, R menanggapinya dengan biasa saja 

seperti tidak memiliki masalah. R mengatakan bahwa setiap masalah 

yang terjadi R pasti bisa melewati dan menyelesaikan masalah 
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tersebut dengan baik. R merupakan anak sayang terbuka 

dengan kedua orang tuanya, R sering bercerita tentang masalah yang 

dihadapi R atau keseharian R.  

Wawancara yang kedua dilakukan oleh peneliti terhadap 

seorang wanita ES yang berumur 25 tahun yang berasal dari 

keluarga broken homepada 17 Januari 2018, mendapatkan hasil 

bahwa kehidupannya berubah setelah orang tuanya bercerai. Selama 

12 tahun setelah orang tuanya bercerai banyak rintangan yang harus 

di jalani ES. Setelah orangtuanya bercerai ES tinggal bersama 

dengan ayah dan ibu tirinya. Selama tinggal dengan ibu tirinya ES 

mengalami banyak tekanan, ES tidak mempunyai teman bercerita 

untuk mengungkapkan perasaan yang sedang ia rasakan. Dahulu ES 

merupakan seorang anak yang ceria, aktif gampang bergaul setelah 

percerai terjadi ES berubah menjadi anak yang pendiam, susah 

bergaul dan malu untuk berbicara dengan orang atau lingkungannya. 

Dalam menghadapi masalahnya ES selalu menyakinkan diri bahwa 

ES pasti bisa melewati masalah yang terjadi. Berulang kali ES 

merasa lemah dan tidak berdaya ketika ES mengingat orang tuanya 

bercerai dan memiliki ibu tiri, tetapi dengan keyakinan dirinya ES 

mampu melewati semua masalah bahkan ES membuktikan dengan 

apa yang ES alami ES menjadikan sebagai motivasi untuk 

berprestasi. ES merupakan anak yang berprestasi dalam bidang 

olahraga. ES sendiri memiliki banyak penghargaan atas kemenangan 

yang ES dapatkan. ES bahwa mengaku dirinya takut untuk 

mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan.  
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Perbandingan keluarga utuh dan keluarga broken home pada 

kedua subjek adalah pada subjek dari keluarga utuh subjek lebih 

santai dan tenang dalam menghadapi masalah. Subjek juga mengaku 

dekat dan terbuka dengan kedua orang tuanya, subjek selalu 

menceritakan masalah yang terjadi dan keseharian subjek. Lain hal 

dengan subjek dari keluarga broken home mengaku bahwa subjek 

takut mengalami kegagalan dan subjek lebih banyak memiliki beban 

dari pada keluarga utuh. Subjek merupakan anak yang tertutup, 

dalam menghadapi masalah subjek tidak pernah menceritakan apa 

yang dirasakan subjek kepada siapapun. Subjek juga merupakan 

orang yang pantang menyerah, terbukti subjek berusaha keras untuk 

mencapai keinginannya, namun subjek merasa takut mengalami 

kegagalan atau ketidakberhasilan.  

Dalam menghadapi pasca perceraian yang terjadi, anak 

korban perceraian memerlukan pemecahan masalah sebagai upaya 

untuk meningkatkan keyakinan diri. Suatu keyakinan atau 

kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk 

mengorganisasi, mencapai suatu tujuan, melakukan suatu tugas, 

menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan untuk 

mencapai kecakapan tertentu disebut dengan self efficacy.  

Hasil dari penelitian Syarifatisnaini (2014) yang meneliti 

tentang efikasi diri pada remaja korban perceraian orang tua 

mendapatkan hasil bahwa  perceraian orang tua memilik dua dampak 

bagi anak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang 

dapat ditimbulkan seperti bunuh diri, kabur dari rumah, nakal, sering 
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bolos sekolah atau menurunnya performa disekolah, terjerumus 

narkoba, miras bahkan seks bebas. Dampak positifnya adalah anak 

selalu berfikir positif akan perceraian. Korban dari perceraian orang 

tua tidak mungkin lepas dari suatu permasalahan, anak korban 

perceraian sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan, seperti 

keluarga, teman dan orang-orang yang ada disekitarnya karena 

dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya mampu 

meningkatkan self efficacy pada anak tersebut.  

Seorang anak membutuhkan dukungan dari orang lain, untuk 

menyelesaikan atau memecahkan masalah anak membutuhkan 

pengertian dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Dukungan yang paling diharapkan oleh seorang anak adalah 

dukungan dari keluarganya seperti orang tua dan saudara. Hubungan 

yang baik antara anak dan keluarganya mampu membantu anak 

dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang sedang terjadi 

(Niken Widanarti & Aisah Indati , 2002). Dalam memecahkan 

masalah anak menjadi yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, 

sehingga dengan adanya dukungan dari keluarganya dapat 

meningkatkan self efficacy dirinya. Berbeda dengan anak keluarga 

broken home yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan 

keluarganya, hal ini menyebabkan anak tidak bisa menyelesaikan 

dan memecahkan masalahnya dengan baik sehingga ini 

menyebabkan anak menjadi tidak yakin dengan kemampuan yang 

dimilikinya.  
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Bandura (Syarifatisnaini, 2014) berpendapat bahwa anak yang 

memiliki dukungan sosial yang tinggi akan akan menumbuhkan self 

efficacy yang tinggi juga. Anak yang memilik self efficacy tinggi 

memiliki sikap optimis yang tinggi, suasana hati yang positif dan 

menganggap kegagalan bukan sebuah hal yang sangat berarti namun 

hal itu akan membangkitkan semangat pada anak tersebut untuk 

melakukan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sedangkan anak 

yang dukungan sosialnya rendah maka self efficacy juga rendah. 

Anak yang memilik self efficacy yang rendah memiliki sikap yang 

pesimis, suasana hati yang negatif dan menganggap kegagalan 

merupakan hal yang sangat berat bagi hidupnya (Syarifatisnaini, 

2014) 

Menurut Bandura (Syarifatisnaini, 2014) efikasi diri 

menentukan bagaimana orang merasakan, berpikir, berperilaku dan 

memotifasi diri. Perbedaan yang nyata, seseorang yang ragu atas 

kemampuan yang dimilikinya, cenderung akan menjauh dari tugas-

tugas yang sulit, karena menurutnya itu adalah suatu ancaman bagi 

dirinya. Self efficacy merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan self efficacy 

merupakan pengaruh individu dalam bertindak untuk melakukan 

sesuatu yang termasuk adanya perkiraan dalam kejadian yang akan 

dihadapinya. Dilain pihak Alwisol (2009) menyatakan bahwa self 

efficacy merupakan  persepsi diri sendiri mengenai seberapa mampu 

dirinya dapat melakukan sesuatu dalam situasi tertentu, self efficacy 

berhubungan dengan keyakinan yang yakin bahwa dirinya memiliki 
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kemampuan dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Self 

efficacy dapat diubah, diperoleh, ditingkatkan atau diturunkan, ada 

beberapa faktor yang memengaruhi seperti persuasi sosial (social 

persuation), pengalaman menguasai prestasi (performance 

accomplishment) dan pembangkitan emosi (emotional physiological 

states). Persuasi sosial adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, 

dan sifat nyata apa yang dipersuasikan. Pengalaman menguasi 

prestasi adalah prestasi apa saja yang telah dicapai sebelumnya.  

Anak-anak yang menunjukkan antusiasme dan kepercayaan 

diri merupakan anak yang memiliki efikasi diri yang tinggi. Anak 

korban perceraian dengan efikasi diri yang baik cenderung 

menyingkapi perceraian dengan positif, memiliki prinsip yang kuat, 

bekerja keras, anak lebih mandiri dan anak memiliki pengalaman 

akan sebuah konflik serta cara memecahkan konflik tersebut. 

Sebaliknya anak yang memiliki efikasi diri yang rendah memandang 

perceraian merupakan sesuatu yang bersifat traumatis.   

Berdasarkan uraian di atas, self efficacy merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan, terlebih lagi pada anak korban perceraian 

orang tua. Peneliti tertarik dengan mengadakan penelitian dan 

peneliti juga ingin mengetahui dinamikaself efficacy pada anak 

broken home.  

 

B. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

self efficacypada anak keluarga broken home.  
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C. Manfaat 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat ganda. Baik manfaat secara teoritis dan praktis yang akan 

didapatkan para pembaca :  

 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis pada 

ilmu psikologi dalam bidang psikologi perkembangan, psikologi 

kepribadian dan psikologi keluarga khususnya yang berkaitan 

dengan self efficacy atau efikasi diri dari keluarga broken home.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para orangtua 

mengenai dampak perceraian pada anak-anak mereka. Penelitian 

ini juga memberi pemahaman lebih mendalam tentang dinamika 

self efficacy atau efikasi diri pada anak keluarga broken home. 

 

 

 

 


