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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek  

5.1.01. Intensitas Tema  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi 

dan wawancara dapat diketahui bahwa  seluruh subjek mempunyai 

persamaan dan perbedaan pada faktor-faktor yang memperngaruhi proses 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai. Faktor-faktor yang menyebabkan 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai antara lain sebagai berikut : 

psikologis, emosional mental dan motivasi, lingkungan keluarga dan teman 

sebaya.  

Setiap subjek memiliki persamaan dan perbedaan dalam proses 

penyesuaian dirinya yang dilihat dari faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi penyesuaian diri wanita pasca bercerai. Berikut adalah hasil 

dari proses seleksi tema yang dirangkum dalam tabel.  

Tabel 5.01.02. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sortir) 

No  

Faktor 

Penyesuaian 

Diri 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

KETERANGAN 

1 Kondisi jasmani --- -- - - Subjek 1 dan 2 mengalami intensitas 

yang tinggi terhadap konndisi 

jasmaninya, karena kedua subjek 

sering  mengalami pusing yang tak 

kunjung sembuh dan penurunan berat 
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badan pasca bercerai. Bagi subjek 1 

dan 2 kondisi jasmani yang sangat 

buruk menghambat penyesuaian 

dirinya. Pada subjek III dan IV kondisi 

jasmaninya tidak terlalu buruk sehingga 

tidak menghambat aktifitas dan 

penyesuaian dirinya pasca bercerai. 

2 Psikologis  --- --- --- --- Pada subjek 1,2,3,4 kondisi psikologis 

yang sangat buruk menghambat 

penyesuaian dirinya. keempat subjek 

masih sering mengalami trauma, 

tekanan dan frustasi pasca bercerai. 

Terutama tertekan pada keadaan 

ekonomi, menjadi single parent dan 

kehilang partner hidup sehingga 

intensitas psikologis pada subjek 

1,2,3,4 sangat tinggi. 

3 Kematangan 

intelektual  

--- ++ ++ --- Subjek 2 dan 3 sudah dapat berpikir 

secara rasional dengan pertimbangan-

pertimbangan yang logis,sedangkan 

subjek 1 dan 4 beum dapat berpikir 

logis karena masih terjebak dengan 

masa lalu. 

4 Emosional --- --- --- ---- Seluruh subjek mengalami kondisi 

emosi yang buruk dan berlebihan, 

sehingga menyebabkan emosinya tidak 

stabil. Subjek 1 masih sering sedih dan 

menangis karena masih mengingat 

mantan suaminya, sering sedih karena 

kondisi ekonomi. Subjek 2 sangat 

sering mengingat kesalahan mantan 

suaminya yang membuatnya sakit hati, 

marah dan jengkel. Subjek 4 masih 

sering trauma akibat KDRT (Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga), sedih dan 

murung karena tidak bisa move on. 

Subjek 1,2,4 memiliki intensitas yang 

tinggi terhadap emosi. Pada subjek 3 

kondisi emosi tidak stabil.  
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keterangan  
+   : Intensitas cukup baik 
++   : Intensitas baik   
+++    : Intensitas sangat baik  

 
-   : Intensitas cukup buruk 

--   : intensitas buruk 

---   : Intensitas sangat buruk  

Intensitas dilihat dari seringnya subjek berkata dan subjek mengeskpresikan jawaban dari peneliti  
 

Secara keseluruhan, keempat subjek menunjukkan bahwa proses 

penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor kondisi jasmani, psikologis, 

kematangan intelektual, emosional mental dan motivasi, lingkungan keluarga 

dan teman sebaya.  

5 Lingkungan 

keluarga  

-- +++ ++ +++ Subjek 2 sering berkomunikasi dan 

miminta bantuan keluarga sehingga 

intensitasnya sedang. Subjek 3,4 

sangat sering berhubungan dengan 

lingkungan keluarga. Subjek 3,4 masih 

membutuhkan dukungan ekonomi, rasa 

aman dan nasehat dari keluarga untuk 

proses penyesuaian dirinya, sehingga 

intensitas pengaruh subjek 3,4 

terhadap lingkungan keluarga tinggi. 

6 Teman sebaya ++ ++ +++ +++ Subjek 1,3,4 sangat sering 

berkomunikasi dengan teman 

sebayanya pasca bercerai karena 

memantu mereka untuk melakukan 

penyesuaian terutama mengatasi 

masalah yg terjadi pasca bercerai, 

sehingga intensitas pengaruh teman 

sebaya tinggi. Subjek 2 sering 

berkomunikasi dengan teman sebaya 

untuk mengatasi hambatan dalam 

pekerjaannya sehingga intensitas 

pengaruh teman sebaya sedang. 
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Hampir keseluruhan subjek mengalami penurunan terhadap kondisi 

jasmani namun subjek III tidak merasa terganggu dengan penurunan kondisi 

jasmaninya pasca bercerai. Subjek III hanya mengalami penurunan terhadap 

kondisi psikologisnya. Umumnya penurunan kondisi jasmani mereka 

diakibatkan karena tuntutan ekonomi, kesulitan dalam mengasuh dan 

merawat anak seorang diri, belum dapat beradaptasi terhadap situasi pasca 

bercerai. Bentuk penurunan kondisi jasmani dari ketiga subjek diantaranya 

sering pusing, mudah lelah dan mudah drop. Dari kondisi tersebut ketiga 

subjek merasa cukup tergganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari 

seperti bekerja, mengurus anak dan mengurus rumah tangga.   

Keseluruhan subjek memiliki persamaan terhadap kondisi psikologisnya. 

Kondisi psikologis yang sangat buruk menjadi masalah serius bagi keempat 

subjek. Mereka mengalami penurunan kondisi psikologis pasca bercerai. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asfriati (dalam Aisyah, 2012), 

menyimpulkan bahwa permasalahan wanita yang telah bercerai memiliki 

dampak psikologis yaitu ketidakmampuan dalam menyesuaikan  diri. Asfriati 

juga menambahkan bahwa wanita lebih mungkin untuk mengalami masalah 

traumatis dengan emosi yang bertentangan. Hal tersebut juga dialami oleh 

keempat subjek. Keseluruhan subjek mengalami trauma, sakit hati, tekanan 

ekonomi dan frustasi menjadi single parent. Hampir keseluruhan subjek 

mengalami frustasi karena harus menanggung beban keluarga seorang diri. 

Beban keluarga yang dimaksud meliputi kesulitan menanggung biaya hidup, 

kesulitan dalam mengatur waktu antara anak dan pekerjaan, kehilangan 

partner hidup sebagai teman sharing.  
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Subjek II dan III masih memiliki kematangan intelektual yang cukup 

baik. Hal ini terlihat dari bagaimana subjek dapat berpikir secara logis 

mengenai statusnya menjadi single parent. Hal ini terlihat dari pernyataan 

bahwa mereka sudah dapat menerima kenyataan, sedangkan pada subjek I 

dan IV belum dapat berpikir secara logis karena mereka masih terjebak 

dengan kehidupan masa lalunya. Hal ini terlihat bahwa mereka sering 

mengingat kembali. 

Hampir seluruh subjek mengalami kondisi emosional yang sangat 

buruk. Hampir seluruh subjek mengalami perasaan emosional yang tidak 

stabil, diantaranya murung berlebihan, jengkel dan belum dapat mengontrol 

emosi ( menangis tidak pada tempatnya). Hal ini diakibatkan karena 

munculnya permasalahan baru pasca bercerai. Masalah tersebut diantaranya 

tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi, waktu bekerja, mengurus rumah tangga 

dan kebutuhan seksual).  

Hampir seluruh subjek memiliki hubungan yang sangat baik pada 

lingkungan keluarganya. Hal ini terlihat bahwa mereka masih berkomunikasi 

baik dengan keluarganya, walaupun sudah bercerai. Melalui keluarga mereka 

mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut antaranya adalah finansial, 

dukungan emosional dan problem solving, namun hal itu tidak berlaku pada 

subjek I karena ayah dari subjek terkait memiliki temperamen yang tinggi 

sehingga subjek cenderung menghindari komunikasi dengan orang tuanya.  

Keseluruhan subjek penyesuaian dirinya dipengaruhi oleh teman 

sebaya. Subjek I, III dan IV  memiliki hubungan yang sangat baik terhadap 

teman sebayanya, bagi mereka dukungan dan bantuan dari teman sebaya 
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sangat membantu dalam proses penyesuaian diri. Pada subjek II juga 

memiliki hubungan yang baik dengan teman sebayanya, namun tidak 

memiliki kedeketan yang intens seperti subjek I, III dan IV. Subjek II hanya 

menjalin pertemanan sebatas rekan kerja.  

5.2. Pembahasan  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, dapat ditarik hasil 

mengenai penyesuaian diri wanita pasca bercerai.  

Berdasarkan data yang telah didapat dari hasil wawancara, proses 

penyesuaian diri keseluruhan subjek terhambat karena terhentinya tahapan 

proses penyesuaian diri subjek. Ketika keseluruhan subjek mampu 

menghadapi tahapan sebelumnya tetapi tahapan berikutnya subjek selalu 

gagal. Keseluruhan subjek belum mampu menghadapi tahap pengendalian 

diri sehingga penyesuaian dirinya terhambat, dan pada subjek I dan IV belum 

dapat menyesuaikan diri.  

Proses penyesuaian dir keseluruhan subjek terhambat juga dipicu oleh 

beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain 

kondisi fisik, psikologis, kematangan intelektual, emosional mental dan 

motivasi. Faktor eksternal antara lain lingkungan keluarga dan teman sebaya.  

Kondisi jasmani juga menjadi persoalan yang serius bagi keseluruhan 

subjek, terkecuali subjek III. Mereka memiliki kondisi jasmani yang buruk 

sehingga menghambat proses penyesuaian dirinya. Hal ini didasarkan pada 

teori yang dikemukakan oleh (Ghufron & Risnawita, 2017) dimana kondisi 



103 
 

 
 

jasmani merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap penyesuaian 

individu. Individu yang memiliki kondisi jasmani yang sehat akan lebih mudah 

untuk melakukan penyesuaian diri dibanding dengan yang sakit. Subjek I, II 

dan IV merasa terganggu dengan kondisi jasmani yang menurun pasca 

bercerai.  

Faktor psikologis  pada keseluruhan subjek menjadi permasalahan 

yang serius dalam proses penyesuaian diri mereka. Mereka terlihat belum 

dapat menyesuaikan diri yang disebabkan karena trauma masa lalu yaitu 

kekerasan, sakit hati, tekanan ekonomi dan beban menjadi single parent. 

Mereka merasa tertekan karena permasalahan yang tidak kunjung selesai 

pasca bercerai. Tekanan psikologis bertambah seiring dengan munculnya 

persoalan ekonomi dan single parent. Persoalan tersebut menimbulkan 

frustasi yang berkelanjutan sehingga menghambat keempat subjek untuk 

menyesuaikan diri. Perasaan trauma, tertekan dan kesulitan menjadi single 

parent mengakibatkan sering munculnya pikiran dan sikap yang tidak realistis 

pada mereka. Mereka juga bereaksi menyerang dimana mereka masih belum 

bisa menerima keadaan pasca bercerai secara ikhlas. Kesimpulan tersebut 

diperkuat oleh Fatimah (2014) dimana individu yang memiliki penyesuaian diri 

yang buruk akan menutupi kekurangan atau kegagalan yang dialami serta 

tidak dapat menerima kenyataan.  

Keseluruhan subjek mengalami persoalan emosional serius dalam 

penyesuaian dirinya. Mereka mengalami emosi yang tidak stabil karena 

merasa frustasi terhadap keadaan saat ini dan teringat akan masa lalu. 

Mereka mengalami emosi yang tidak stabil karena orientasi mereka masih 

tertuju pada masa lalu dan cenderung mengasihani diri sendiri, sehingga 
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terlihat sering melakukan pelarian untuk mengatasi perasaan tersebut. 

Mereka juga menunjukkan reaksi bertahan yaitu menutupi kelemahannya, hal 

ini terlihat dari jawaban subjek yang tidak sinkron antara hati, ekspresi wajah 

dan kondisi yang dialami. Mereka menunjukkan sikap tegar tetapi berbeda 

dari keadaan yang sebenarnya. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh Fatimah 

(2014) dimana individu yang memiliki penyesuaian diri yang buruk akan 

bereaksi bertahan dan melarikan diri.  

Kematangan intelektual subjek II dan III masih cukup baik. Hal ini 

terlihat dari bagaimana subjek dapat berpikir secara logis mengenai statusnya 

menjadi single parent. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa mereka sudah 

dapat menerima kenyataan, sedangkan pada subjek I dan IV belum dapat 

berpikir secara logis karena mereka masih terjebak dengan kehidupan masa 

lalunya. Hal ini terlihat bahwa mereka sering mengingat kembali kehidupan 

sebelum bercerai. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Ghufron & Risnawita (2017) dimana individu yang memiliki 

kematangan intelektual yang baik akan mampu menghadapi persoalan 

dengan nalar atau logika, yaitu dengan melakukan pertimbangan-

pertimbangan yang logis, sistematis dan efisien berdasarkan pengetahuan 

yang seluas-luasnya. 

Hampir keseluruhan subjek proses penyesuaian dirinya dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga dan teman sebaya. Mereka memiliki kemampuan 

interpersonal yang baik karena masih berkomunikasi baik dengan 

keluarganya, walaupun sudah bercerai. Melalui keluarga mereka 

mendapatkan dukungan. Hal itu tidak berlaku pada subjek I karena ayah dari 

subjek terkait memiliki temperamen yang tinggi sehingga subjek cenderung 
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menghindari komunikasi dengan orang tuanya. Kesimpulan tersebut 

diperkuat oleh Siswanto (2007) dimana individu yang memiliki penyesuaian 

diri yang baik memiliki hubungan interpersonal yang baik.  

Melalui penjelasan diatas bahwa penyesuaian diri pada keseluruhan 

subjek memiliki penyesuaian diri yang efektif dan tidak efektif. Pada 

penyesuain diri yang efektif, keseluruhan subjek sudah memiliki kemampuan 

mengekspresikan perasaan dengan baik dan relasi intrapersonal baik. 

Keseluruhan subjek masih bisa menangis dan sedih apabila keadaannya 

terpuruk. Keseluruhan subjek juga memiliki hubungan yang baik dengan 

keluarga dan teman. 

 Pada penyesuaian diri yang tidak efektif ditandai dengan reaksi 

bertahan yang dilakukan oleh subjek. Keseluruhan subjek masih menutupi 

kelemahan dengan bersikap tegar ketika diwawancara, hal tersebut diperkuat 

dengan ketidaksinkronan yang diungkapkan secara tidak sadar oleh subjek 

dimana subjek masih sering mengeluh dengan keadaan mereka saat ini. 

Keseluruhan subjek juga masih bereaksi menyerang, hal ini dibuktikan 

dengan respon subjek yaitu belum dapat menerima keadaannya, masih 

mengingat, menyalahkan masa lalu, sikap tidak logis. Reaksi melarikan diri 

juga dilakukan oleh subjek I dan IV dengan sering tidur dan lembur-lembur 

kerja, hal tersebut tidak berlaku pada subjek II dan III. Hal ini diperkuat oleh 

Fatimah (2014) dimana individu yang memiliki penyesuaian diri yang buruk 

akan bereaksi bertahan, menyerang dan melarikan diri.  

Hampir keseluruhan subjek mengalami persepsi yang tidak sesuai 

realtia, kecuali pada subjek III. Persepsi mereka masih berorientasi terhadap 
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masa lalu, hal ini diperkuat dengan pikiran subjek yang mengeneralisasikan 

bahwa seluruh pria akan sama seperti mantan suaminya, keinginan subjek 

untuk kembali ke masa lalunya dan memperbaiki hubungan dengan mantan 

suaminya. Hal tersebut diperkuat oleh Scheider (dalam Yusuf, 2004) dimana 

individu yang memiliki penyesuaian diri yang buruk tidak mampu menyadari 

realita yang terjadi pada dirinya.  

Melalui penjelasan di atas hasil penyesuaian diri keseluruhan subjek 

masih tergolong belum efektif karena keseluruhan subjek belum mampu 

bersikap secara realistis, belum mampu beradaptasi terhadap tekanan dan 

stress serta kecemasan yang terjadi pasca bercerai. Muncul reaksi bertahan, 

menyerang, melarikan diri dan persepsi tidak sesuai realita.  
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Skema 6 

Dinamika Penyesuaian Diri Wanita Pasca Bercerai subjek I, II, III, IV 

 


