
    
 

1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu contoh bentuk 

hubungan tersebut adalah hubungan pasangan suami-istri dalam 

kehidupan pernikahan (Indrawati & Fauziah, 2014, hal. 40). Pernikahan 

merupakan suatu bentuk proklamasi resmi antara pria dan wanita untuk 

bersatu ( Menurut Walgito, 1984, hal. 17).  

Dalam sebuah pernikahan diperlukan relasi yang baik antara 

suami dan istri, namun apabila relasi keduanya buruk biasanya akan 

memunculkan sebuah konflik. Konflik yang berangsur lama dan tidak 

segera diselesaikan akan berakibat fatal bagi keduanya (Indrawati dan 

Fauziah, 2014, hal. 40-41).  

Dewasa ini banyak pasangan suami dan istri memilih untuk bercerai 

apabila tidak dapat mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik dalam 

rumah tangga. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai akan 

tetapi kenyataannya yang sering terjadi (Aisyah, 2012, hal. 80). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Semarang 

pada tahun 2014-2016 angka perceraian cenderung tinggi. Pada tahun 

2014 berjumlah 912 kasus , tahun 2015 berjumlah 1274 kasus dan pada 

tahun 2016 berjumlah 1235 kasus, sehingga Kota Semarang tergolong 

cukup tinggi pada kasus percereraian (Trimbun Jateng, 2016). 
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Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 A Semarang perceraian di Kota 

Semarang dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini juga  

dinyatakan oleh Pengadilan Agama (PA)  Kelas 1 A Semarang. 

Pada awal Januari hingga Juli 2017 telah terjadi perceraian sebanyak 

1453 kasus. Humas Pengadilan Kota Semarang juga menyatakan bahwa 

rata-rata usia yang memutuskan untuk melakukan perceraian adalah usia 

20 hingga 40 tahun (Trimbun Jateng, 2017).  

Pada kasus perceraian Humas Pengadilan Kota Semarang juga 

telah melakukan mediasi agar para pihak membatalkan proses perceraian 

namun dari bayaknya kasus perceraian hanya sekitar 1% yang berhasil 

damai, sehingga hal tersebut membuat angka perceraian terus 

meningkat.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Semarang 

pada tahun 2014-2016 dan Pengadilan Agama (PA)  Kelas 1 A Kota 

Semarang, dapat disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2016 mengalami 

penurunan sebanyak 37 kasus, namun pada awal bulan Januari hingga 

Juli tahun 2017 telah terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu 

sebanyak 1453 kasus perceraian di Kota Semarang. Dan menurut Kepala 

Badan KBPP Kabupaten Semarang meningkatnya kasus perceraian 

didominasi oleh faktor ekonomi dan tanggung jawab (Republika, 2016).  

Pernikahan yang berujung pada perceraian biasanya akan 

membawa dampak buruk bagi pihak wanita. Setelah bercerai wanita 

dihadapkan pada masalah yang lebih rumit. 
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 Wanita harus belajar menerima dan menyesuaikan diri terhadap 

segala bentuk perubahan pasca bercerai (Aisyah, 2012, hal. 81). Wanita 

harus belajar menyesuaikan diri terhadap statusnya menjadi single 

parent. Tidak hanya itu, wanita juga belajar untuk menyesuaikan diri 

terhadap pandangan negatif masyarakat mengenai status jandanya 

(Menurut Saputri (2016, hal. 213).  

Menurut Mitchell (dalam Nur’aeni dan Dwiyanti, 2009, hal. 19) 

setelah bercerai wanita juga akan mengalami masalah psikologis. Secara 

psikologis wanita akan merasakan trauma, penyesalan, kecewa, sakit 

hati, kesepian, marah, sedih, kehilangan dan berbagai perasaan buruk 

yang secara bertahap akan muncul dalam dirinya.  

Menurut wawancara singkat yang dilakukan disekitar lingkungan 

peneliti terdapat beberapa wanita yang sudah bercerai memiliki masalah 

mengenai penyesuaian diri. Status janda yang dirasakan oleh wanita 

menjadi masalah tersendiri bagi wanita. Penyesuaian diri menjadi tidak 

mudah bagi wanita karena muncul perasaan takut dan kuatir menjadi 

single parent.   Hal tersebut juga diperkuat oleh Santrock (dalam 

Desiningrum dan Putri, 2017, hal. 284) single parent terutama single 

mother akan bertugas menggantikan peran sebagai ibu sekaligus ayah 

untuk anak-anaknya yaitu untuk pengambilan keputusan, mencari nafkah, 

mengurus rumah tangga, membesarkan dan membimbing anak dan 

memenuhi kebutuhan psikis anak. Peran ganda yang harus dilakukan 

oleh wanita seringkali membuat wanita kuatir dan kehilangan 

kepercayaan diri. Hal tersebut dipicu karena sebelumnya wanita sudah 
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terbiasa berkonsultasi dengan suami, tetapi setelah bercerai wanita harus 

mencoba untuk memutuskan semuanya sendiri.  

Selain itu wanita yang menjadi janda akan mengalami masalah 

ekonomi terutama pada saat menikah ia tidak bekerja dan hanya 

mengandalkan penghasilan suami. Otomatis, ketika tiba-tiba ia 

kehilangan suami yang selama ini sebagai penopang perekonomian 

keluarga akan kehilangan pemasukan tetap. Akibatnya wanita-wanita 

yang menjadi janda akan mengalami kesulitan ekonomi (Kausar dan 

Zafar, 2014 hal. 31).  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti juga telah melakukan 

wawancara pada tiga orang subjek wanita yang sudah bercerai Kota 

Semarang. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2018 pada subjek 

X,Y,Z. Disini peneliti mendapatkan hasil wawancara dari ketiga subyek. 

Subjek pertama adalah X sudah menikah selama 4 tahun dan memiliki 1 

anak laki-laki . X sudah bercerai selama 1,5 tahun. X bercerai dengan 

pasangannya karena pasangan melakukan KDRT dengan subjek X . 

Subjek kedua adalah Y. Y menikah selama 4 tahun dan memiliki tiga 

anak. Y sudah bercerai dengan pasangannya selama 1,5 tahun. Y 

bercerai dengan pasangannya karena ada masalah dan pasangan pergi 

tanpa memberikan penjelasan apapun pada subjek Y . Subjek ketiga 

yaitu Z. Z menikah selama 16 tahun dan memiliki 3 anak. Z sudah 

bercerai selama 1,5 tahun. Z bercerai dengan pasangannya karena ada 

masalah antar keduanya yang sudah tidak bisa diselesaikan sejak lama, 

sehingga Z sudah tidak sanggup hidup dengan pasangannya karena 
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sudah lelah dengan tingkah laku pasangan yang sering kali membuat 

masalah dan menyakiti dirinya .  

Melalui hasil wawancara dari ketiga subjek X,Y,Z bahwa perceraian 

terjadi karena pasangan X,Y,Z melanggar setiap komitmen dan adanya 

berbagai masalah dalam rumah tangga serta KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga). Melalui masalah yang dialami oleh subjek X,Y,Z, X,Y,Z 

merasa bahwa komitmen dalam pernikahan sudah dilanggar dan bercerai 

menjadi suatu pilihan yang terbaik untuk keduanya, walaupun X,Y,Z tahu 

betul mereka akan mengalami kesulitan setelah bercerai dengan 

pasangannya.  

Pada awal bercerai ketiga subjek mengalami kesulitan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga subjek merasakan kesedihan 

yang mendalam setelah berpisah dengan pasangannya karena sudah 

tidak ada lagi rekan hidup dalam suka maupun duka. Ketiga subjek juga 

merasa tertekan dengan keadaannya setelah bercerai yaitu adanya 

kekuatiran dan kebinggungan untuk menafkahi anak-anaknya, karena 

subjek X,Y,Z tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang 

tetap serta memulihkan luka batin akibat perilaku kasar yang didapat dari 

mantan suaminya khususnya pada subjek Y. Ketiga subjek mencoba 

untuk melakukan penyesuaian diri setelah berpisah dengan pasangannya 

yaitu menjadi single parent  namun itu merupakan proses yang tidak 

mudah bagi mereka. Ketiga subjek merasa belum bisa bangkit dari masa 

lalunya.  

Menurut Schneiders (dalam Aridhona, 2017, hal. 132) proses yang 

mencakup respon mental dan tingkah laku pada seorang individu disebut 
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dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dianggap sebagai sesuatu 

yang normal bagi individu saat mengalami situasi-situasi tidak normal 

(merasa kosong, hampa, gelisah dan tingkah lakunya berubah menjadi 

sensitif) didalam dirinya. Penyesuaian diri bertujuan untuk mengubah 

perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara individu 

dengan lingkungan (Aridhona, 2017, hal. 135). Individu yang mampu 

menghadapi berbagai tuntutan baik dari dalam dan lingkungan akan 

berhasil mencapai keselarasan dan harmonisan.  

Begitupula dengan kehidupan wanita pasca bercerai. Menurut 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur’aeni dan Dwiyanti 

terhadap kasus perceraian pada wanita, setelah bercerai beberapa 

wanita mengalami perasaan seperti senang, lega, binggung, bahagia, 

berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder dan 

malu. Hal tersebut muncul karena setelah bercerai wanita harus menjadi 

janda dan mengurus semua rumah tangganya sendiri, sehingga melalui 

masalah tersebut wanita dituntut untuk belajar menyesuaikan diri 

terhadap keadaannya, agar kehidupannya menjadi lebih baik, harmonis 

dan selaras. Baik terhadap dirinya sendiri dan lingkungan (Nur’aeni & 

Dwiyanti, 2009). 

Berdasarkan hasil wawancara dan literasi tersebut peneliti tertarik 

untuk meninjau lebih lanjut mengenai “Penyesuaian diri wanita pasca 

bercerai”. 

1.01. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan 

identifikasi masalah, sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh wanita 

pasca bercerai? 

2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi penyesuaian diri wanita 

pasca bercerai ? 

1.02. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana  proses penyesuaian diri yang 

dilakukan oleh wanita pasca bercerai. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

penyesuaian diri wanita pasc bercerai. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap 

ilmu psikologi terutama psikologi sosial dan psikologi kesehatan mental 

yang berkaitan dengan penyesuaian diri pada wanita  pasca bercerai. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wanita 

khususnya dalam penyesuaian diri wanita pasca bercerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


