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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Orangtua merupakan peranan utama yang paling berpengaruh dalam 

proses tumbuh kembang anak. Bersama orangtua lah untuk pertama kalinya anak 

belajar arti hidup, cinta kasih, bersosialisai, memperoleh pengetahuan dan 

bimbingan, serta memperoleh rasa aman dan nyaman, sehingga dapat dikatakan 

jika orangtua berperan penting sebagai dasar tumbuh kembang anak. Oleh sebab 

itu agar anak tumbuh dan berkembang dengan pribadi yang baik, maka orangtua 

sebaiknya  menjalankan perannya dengan baik pula. Kedua orangtua harus 

mampu bekerjasama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga agar 

mampu menjalankan pernannya sebagai orangtua dengan baik dalam proses 

tumbuh kembang anak-anak. 

Pada kenyataannya, menjalankan peran orangtua dalam proses tumbuh 

kembang anak tidak semudah yang diharapkan. Tidak semua orangtua mampu 

menjalankan perannya dengan baik dan semestinya. Berbagai persoalan banyak 

dihadapi kedua orangtua selama menjalankan perannya tersebut yang dapat 

mempengaruhi peranannya dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga 

memungkinkan berdampak buruk bagi proses tumbuh kembang anak. Banyak dari 

kedua orangtua yang tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan 

keluarganya dengan baik, sehingga berujung pada perceraian. Menurut Dariyo 

(dikutip Hadyani & Indriana, 2017), perceraian merupakan titik akhir yang ditempuh 

oleh pasangan suami istri ketika hubungan perkawinan yang telah dibina tidak lagi 
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dapat dipertahankan, karena sudah terlalu banyak permasalahan yang menumpuk 

beberapa waktu sebelumnya dan tidak terselesaikan dengan baik. 

Di Indonesia, perceraian yang terjadi selalu meningkat tiap tahunnya. 

Tercatat sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 angka perceraian meningkat 

sebanyak enam belas persen sampai dua puluh persen, diketahui pula pada tahun 

2015 terjadi empat puluh sidang perceraian setiap satu jam atau dapat dikatakan 

terdapat sekitar 340.000 lebih gugatan cerai yang terjadi pada tahun 2015 (Astuti, 

2017). Whisman, Dixon, & Jhonson menyebutkan sebuah studi nasional di bidang 

terapis perkawinan yang bekerjasama dengan pasangan, mengidentifikasikan 

masalah-masalah yang paling umum dilaporkan oleh pasangan suami istri yang 

dapat memicu terjadinya perceraian yaitu komunikasi yang buruk, perebutan 

kekuasaan, harapan yang tidak realistis terkait dengan kehidupan perkawinan, 

masalah hubungan seksual, dan sulit dalam mengambil keputusan (dikutip oleh 

Sari & Budisetyani, 2016). 

Langkah perceraian yang dipilih oleh pasangan suami-istri mungkin 

memang dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam perkawinan, 

namun bukan berarti dengan bercerai akan menyelesaikan semua masalah yang 

memicu terjadinya perceraian tersebut dan bahkan mungkin dengan bercerai 

justru akan menimbulkan masalah baru (MacGregor, 2005). Pada setiap 

perceraian yang terjadi, pasti memiliki dampak yang berarti bagi kehidupan yang 

akan dijalani selanjutnya oleh pasangan yang bercerai. Terlebih jika pasangan 

tersebut telah dikaruniai seorang anak, maka dampak dari perceraian tersebut 

tidak hanya berdampak pada kehidupan pasangan suami istri saja melainkan juga 

akan berdampak pada kehidupan anak-anak mereka. Menurut Clarke-Stewart & 

Brento dan Fine & Harvey, menyebutkan bahwa stres rentan dialami oleh anak-
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anak yang menghadapi pengalaman perceraian orangtuanya (dikutip oleh King, 

2014). Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar memperoleh hasil survei bahwa tiga 

puluh persen anak pelaku kejahatan di penjara, berlatar belakang dari keluarga 

yang broken home atau memiliki orangtua yang bercerai (Astuti, 2017). Selain itu 

ditemukan pula berita yang membuat hati lebih miris, memberitakan bahwa 

seorang remaja kelas dua SMP di Jakarta mengakhiri hidupnya dengan cara 

gantung diri diduga karena depresi akibat perceraian orangtuanya  (Rizki, 2015). 

Tekanan yang dirasakan oleh anak yang menghadapi masalah perceraian 

orangtua saat masa dewasa, tidak sebesar tekanan yang dirasakan oleh anak 

yang menghadapi masalah perceraian orangtua saat masa remaja. Selain itu anak 

yang menghadapi perceraian orangtuanya ketika remaja akan lebih bisa 

mengingat dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang terhadap konflik dan 

ketegangan yang terjadi pada perceraian orangtuanya pada saat itu, remaja akan 

lebih menunjukkan kekecewaannya sebab tidak bisa tumbuh di dalam keluarga 

yang utuh dan membayangkan kehidupannya akan lebih baik jika tumbuh di dalam 

keluarga yang utuh (Santrock, 2003). 

Anak pada masa dewasa lebih mampu bersikap bijaksana dalam 

menghadapi permasalahan yang dihadapi, meskipun tidak semua anak pada 

masa dewasa mampu bersikap bijaksana. Dipaparkan oleh Brugman dan Baltes, 

Lindenberger, & Staudinger (dikutip King, 2014), bahwa seiring dengan 

bertambahnya usia seseorang maka akan bertambah pula pengalaman hidupnya 

yang memungkinkan orang tersebut akan lebih bijaksana. Apabila masalah 

perceraian orangtua dihadapi oleh anak pada masa remaja, mereka akan jauh 

lebih tertekan karena anak pada masa remaja masih dalam masa pencarian 

identitas diri sehingga mereka belum stabil untuk bisa menentukan sikap bagi 
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dirinya sendiri dalam menghadapi perceraian orangtuanya. Anak pada masa 

remaja masih dalam tahap belajar untuk membuat keputusan yang kompeten 

secara mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Collins & Steinberg bahwa remaja 

memiliki tugas perkembangan yang penting, salah satunya yaitu remaja harus 

membangun kemampuan untuk dapat membuat keputusan yang kompeten 

dengan cara yang semakin mandiri (dikutip oleh King, 2014). 

Menurut King (2014), masa remaja berada pada rentang usia antara 10 

hingga 21 tahun. Masa dewasa diidentifiasikan oleh para psikolog perkembangan 

memiliki tiga masa, yaitu dewasa muda (usia dua puluhan hingga tiga puluhan), 

dewasa tengah (empat puluhan hingga lima puluhan), dan dewasa akhir (usia 

enam puluhan hingga meninggal) (King, 2014). 

Anak pada masa remaja yang sedang dalam pencarian identitas diri, 

sangat membutuhkan dukungan dan juga pengawasan dari orangtua karena peran 

orangtua merupakan salah satu pengaruh terbesar dalam masa perkembangan 

remaja. Bukowski, Brendgen, & Vitaro dan Grusec & Davidov, menyebutkan 

bahwa yang memiliki pengaruh terbesar pada masa perkembangan remaja yaitu 

orangtua dan teman sebaya (dikutip oleh King, 2014). Pada masa perkembangan 

remaja, peran orangtua yang terpenting yaitu dapat menjadi manajer yang efektif 

bagi remaja untuk membantu remaja mencapai potensi penuh yang dimiliki 

dengan cara yang positif. Beberapa cara positif yang dapat dilakukan oleh 

orangtua diantaranya, memberikan pengarahan positif kepada anak, mampu 

menemukan segala informasi terkait dengan perkembangan anak, sering 

melakukan kontak langsung dengan anak, dan membantu menyusun pilihan yang 

dipilih oleh anak. Ketika orangtua mampu menjalanakan perannya dengan baik 

sebagai manager yang efektif bagi anak, maka orangtua telah membantu anak 
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untuk menghindari lubang jebakan dan behasil melewati berbagai macam pilihan 

dan keputusan yang dihadapi oleh anaknya saat remaja (Pare & Buriel dalam King, 

2014). 

Pastinya ketika terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, orangtua yang 

bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan dengan 

anak-anak. Berapa pun usia anak-anak pasti akan merasa tertekan ketika 

menghadapi perceraian orangtuanya, terlebih ketika perceraian tersebut terjadi 

pada saat anak masih remaja maka akan sangat sulit bagi remaja untuk bisa 

menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Remaja yang seharusnya 

mendapatkan pengawasan dan perhatian penuh dari kedua orangtuanya karena 

sedang dalam masa pencarian identitas diri, namun harus menghadapi kenyataan 

jika ia harus tinggal terpisah dengan salah satu dari orangtuanya. Lima persen dari 

tujuh persen anak-anak dari orangtua yang bercerai menghabiskan waktu 

bersama ayahnya paling banyak hanya empat atau lima malam dalam sebulan, 

selebihnya anak-anak menghabiskan waktunya secara eksklusif bersama ibunya 

(Kelly dalam Nielsen, 2011). Selain itu, Fagan & Churchill (2012) menjelaskan pula 

bahwa anak-anak dari orangtua bercerai kurang mendapatkan dukungan 

emosional dari ayah mereka. Ketika orangtua bercerai, sosok ayah seringkali 

kurang memberikan waktu dan mengasuh anak-anaknya. Terlebih ketika hak asuh 

anak tidak berpihak kepada sang ayah, maka proporsi hubungan kelekatan yang 

konsisten antara anak dengan ayah hanya terhitung 25%, 75% sisanya 

merupakan proporsi hubungan kelekatan yang konsisten antara anak dengan 

ayah pada orangtua yang tidak bercerai. Oleh sebab itu ketika orangtua bercerai, 

sosok ayah menjadi kurang memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku anak-

anak mereka. 
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Conger & Chao menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan remaja 

yang memiliki keluarga utuh, maka remaja yang orangtuanya bercerai cenderung 

memperlihatkan masalah akademis, masalah perilaku kenakalan remaja (seperti 

mengkonsumsi obat terlarang, aktif secara seksual di usia dini, putus sekolah), 

memiliki interpersonal yang buruk (seperti kurang kompeten dalam menjalain 

relasi pertemanan, berteman dengan orang-orang yang juga antisosial), serta 

memiliki masalah internalisasi (seperti memiliki harga diri yang rendah, 

kecemasan, depresi, kurang memiliki tanggung jawab sosial) (dikutip oleh 

Santrock, 2007). Didukung pula oleh hasil penelitian mengenai Dampak 

Perceraian Orangtua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja yang dilakukan oleh 

Untari, Putri, & Hafiduddin (2018), menunjukkan bahwa meskipun terjadinya 

perceraian orangtua juga dapat menimbulkan dampak positif terhadap remaja, 

namun pada kenyataannya tetap saja dampak negatif lah yang cenderung lebih 

banyak timbul pada remaja akibat dari terjadinya perceraian orangtua.  

Berbagai macam dampak negatif yang timbul pada remaja akibat 

perceraian orangtuanya disebabkan karena remaja yang sebelumnya memiliki 

kedua orangtua yang hidup bersama dan hidup secara harmonis, hidup dengan 

dilimpahi kasih sayang dari kedua orangtua sehingga membuat remaja dapat 

menjalani hidup dengan percaya diri karena selalu ada sosok kedua orangtua yang 

senantiasa mendampingi perjalanan hidup remaja selama ini, secara tiba-tiba 

harus menghadapi perubahan kondisi bahwa kedua orangtuanya terus menerus 

bertikai sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai. Remaja yang tadinya selalu 

hidup harmonis dan tinggal satu atap dengan kedua orangtuanya, tiba-tiba harus 

dipaksa tinggal hanya dengan salah satu dari kedua orangtuanya. Perubahan 

kondisi tersebut membuat remaja merasa tertekan dan stres. Ketika remaja 
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merasakan tertekan dan stres, remaja akan melakukan berbagai upaya yang akan 

menghilangkan rasa stresnya dan bisa membuat remaja kembali merasa tenang. 

Pada fase inilah remaja mengalami apa yang disebut sebagai Sindrom Adaptasi 

Umum. 

Sindrom Adaptasi Umum merupakan konsep yang dikemukakan oleh 

Seyle untuk menggambarkan efek umum yang terjadi pada tubuh manusia ketika 

terdapat tuntutan yang terjadi pada tubuh tersebut (Santrock, 2003). Remaja di 

tuntut untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 

terjadi pada kondisi kedua orangtuanya, tepatnya pada perceraian orangtuanya. 

Tuntutan tersebut membuat remaja menjadi merasa stres dan akhirnya 

mendorong remaja untuk melakukan berbagai upaya yang akan menghilangkan 

rasa stresnya. Berbagai upaya yang dilakukan seperti mengkonsumsi obat 

terlarang, aktif secara seksual di usia dini, dan masih banyak lagi perilaku negatif 

lainnya yang dilakukan remaja untuk menghilangkan rasa stresnya dan bisa 

membuat remaja kembali merasa tenang. Jadi, segala bentuk perilaku negatif 

yang muncul pada remaja yang orangtuanya bercerai disebabkan karena remaja 

merasa tertekan dan stres akibat remaja masih kesulitan untuk dapat beradaptasi 

dan menyesuaikan diri terhadap perceraian orangtuanya. Hetherington (dikutip 

oleh King, 2014) menyebutkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa 

kecenderungan memiliki penyesuaian diri yang lebih buruk dan memiliki masalah 

psikologis, seperti depresi atau terlalu agresif, lebih banyak dialami oleh anak-anak 

dari keluarga yang bercerai dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang 

utuh.  

Hasil dari sebuah penelitian mengenai Perceraian Orangtua dan 

Penyesuaian Diri Remaja yang dilakukan oleh Ningrum (2013), menyebutkan 
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bahwa salah satu dari subjek penelitiannya yang berinisial RA mengaku jika dirinya 

belum mampu menerima keadaan perceraian orangtuanya sehingga hal tersebut 

menjadikan RA memiliki masalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, seperti 

tidak dapat mengendalikan emosi dengan baik serta mengalami kesulitan dalam 

bergaul karena merasa malu apabila teman-temannya mengetahui jika orangtua 

RA telah bercerai. Hal tersebut serupa dengan hasil wawancara subjek pada 

penelitian ini yang dilaksankan pada bulan September 2018, ketiga subjek yaitu 

subjek A, subjek D, dan subjek Al mengalami perubahan sikap terhadap beberapa 

hal terkait dengan penyesuaian diri setelah orangtua dari masing-masing subjek 

bercerai. A mengatakan bahwa semenjak orangtua A bercerai, A menjadi 

membenci ayahnya karena menurut A ayahnya lah yang menyebabkan perceraian 

tersebut terjadi. Perasaan benci yang dirasakan A kepada ayahnya sampai 

membuat A tidak ingin berhubungan terlebih bertemu dengan ayahnya. Selain itu, 

tekanan yang disebabkan oleh perceraian orangtua A membuat A menjadi 

meledak-ledak ketika meluapkan rasa amarahnya. Tidak jauh berbeda dengan A, 

semenjak orang tua D bercerai, D merasa sangat benci dengan ayahnya sampai 

D tidak ingin lagi menjalin hubungan dan bertemu dengan ayahnya. D juga menjadi 

lebih berani membangkang kepada orangtuanya, jika D dilarang melakukan suatu 

hal justru D akan semakin melakukan hal tersebut. Selain itu, D menjadi kurang 

mampu mendengarkan pendapat dari orang lain dan menutup diri terhadap 

tetangga sekitar rumahnya. D enggan bersosialisasi dengan tetangga sekitar 

rumahnya karena tidak ingin tetangganya mencari tahu tentang keberadaan 

ayahnya. Ketika di wawancara, semenjak orangtua AL bercerai, AL tidak lagi 

sering berkumpul dengan teman-temannya, AL menjadi lebih senang menyendiri 

daripada berkumpul dengan teman-temannya. AL menjadi menjaga interaksi 
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terhadap tetangga sekitar rumahnya, bahkan jika AL lewat di depan tetangganya 

pun Al enggan untuk menyapa. 

Perubahan sikap yang dialami oleh RA dan ketiga subjek mengindikasikan 

bahwa ketiga subjek memiliki penyesuaian diri yang kurang efektif setelah 

terjadinya perceraian orangtua dari masing-masing subjek. Penyesuaian diri yang 

efektif yaitu apabila individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan atau stres dan 

kecemasan, memiliki gambaran diri yang positif terhadap diri sendiri, memiliki 

kemampuan untuk mengekspresikan perasaan diri sendiri, dan memiliki relasi 

interpersonal yang baik (Siswanto, 2007). Individu yang tidak bisa menyesuaikan 

diri dengan baik terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya disebut sebagai 

maladjusted, namun individu yang mengalami maladjusted bukan berarti individu 

tersebut dikatakan abnormal (Siswanto, 2007). 

Remaja yang orangtuanya bercerai tentu saja tidak bisa hanya dalam 

waktu sekejap kemudian dapat menerima kenyataan pahit tersebut, remaja 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima dan menyesuaikan 

diri dengan perceraian orangtua yang terjadi. Rentang waktu perceraian pun turut 

turut mempengaruhi penyesuaian diri pada anak (Ningrum dalam Untari, Putri, & 

Hafiduddin, 2018). Hurlock menyebutkan bahwa berdasarkan temuan yang ada di 

lapangan, remaja yang orangtuanya bercerai dalam kurun waktu satu tahun akan 

cenderung merasa depresi dan melakukan hal-hal yang negatif, awalnya remaja 

akan merasa tidak aman (insecure) sebab salah satu orangtua yang tidak lagi 

tinggal bersamanya, kemudian semakin lama akan muncul perasaan sedih dan 

kesepian dalam diri remaja, dan juga ada kalanya remajanya merasa malu atas 

perceraian orangtuanya yang pada akhirnya segala perasaan tersebut menjadikan 
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remaja mengisolasi diri dari lingkungan (dikutip oleh Untari, Putri, & Hafiduddin, 

2018). 

Remaja dari korban perceraian orangtua yang pada awalnya memiliki 

penyesuaian diri yang kurang efektif, namun bukan berarti remaja ini akan 

selamanya memiliki masalah penyesuaian diri akibat perceraian orangtuanya 

sebab lambat laut akan banyak faktor situasional yang menjadikan remaja ini 

akhirnya mampu memiliki penyesuaian diri yang efektif meskipun dengan kondisi 

orangtua bercerai. Ditegaskan oleh Chase-Lansdale & Hetherington, anak-anak 

sering menghadapi banyak kesulitan penyesuaian diri dalam waktu yang singkat 

setelah perceraian orangtuanya, namun kesulitan-kesulitan tersebut untuk 

kedepannya dapat mengurangi dampak negatif yang akan terjadi pada anak 

setelah periode awal penyesuaian diri (dikutip oleh Lansford, 2009). Selain itu 

sebuah penelitian mengenai Perceraian Orangtua dan Penyesuaian Diri Remaja 

memperlihatkan hasil bahwa remaja dengan orangtua bercerai yang menjadi 

subjek penelitian tersebut sebagian besar mampu menyesuaikan diri karena 

subjek memiliki kontrol emosi, kepercayaan diri, tujuan hidup, tanggung jawab, dan 

hubungan interpersonal yang baik, serta subjek mampu bersifat terbuka, sehingga 

subjek mampu menerima realita dan menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya (Ningrum, 2013). 

Penyesuaian diri bukanlah suatu hal yang dapat terjadi secara instan dan 

mudah, setiap individu membutuhkan proses dengan waktu yang berbeda-beda 

untuk dapat mencapai penyesuaian diri pada situasi yang baru. Penyesuaian diri 

sebagai sebuah proses berkelanjutan yang akan terus terjadi spanjang hidup demi 

mencapai tujuan hidup yang diinginkan yang disesuaikan pula dengan situasi 

kehidupan yang berubah-ubah (Haber & Runyon, 1984). Penyesuaian diri individu 
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dapat dipahami sebagai suatu proses, selama proses penyesuaian diri faktor-

faktor situasional sangat diperhatikan sebagai pertimbangan baik-tidaknya hasil 

proses penyesuaian diri individu. Individu yang mampu menyesuaikan diri secara 

efektif adalah individu yang memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres dan 

kecemasan, memiliki gambaran diri yang positif terhadap diri sendiri, memiliki 

kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya, memiliki interpersonal yang 

baik (Siswanto, 2007).  Individu yang dapat mencapai penyesuaian diri dengan 

efektif adalah individu yang meskipun memiliki keterbatasan pada dirinya, namun 

tetap berusaha untuk bereaksi terhadap diri dan lingkungannya dengan cara 

seoptimal mungkin agar membawa manfaat dan tidak merugikan diri dan 

lingkungannya, serta tetap berusaha untuk dapat menyelesaikan konflik, tekanan, 

maupun hambatan pribadi dan sosial tanpa membuat individu tersebut mengalami 

gangguan tingkah laku (Schneiders dalam Agustiani, 2006). 

Setiap individu pasti memiliki caranya masing-masing untuk dapat 

mencapai penyesuaian diri dengan efektif, tergantung pula pada faktor situasional 

di sekitarnya. Meskipun dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan subjek 

A, subjek D, dan subjek AL bahwa ketiga subjek mengalami perubahan sikap 

terhadap beberapa hal terkait dengan penyesuaian diri setelah orangtua dari 

masing-masing subjek bercerai, namun tetap saja terdapat pula faktor berbeda 

yang mempengaruhi penyesuaian diri dari masing-masing subjek terhadap 

perceraian orangtuanya sehingga keefektivtasan penyesuaian diri dari masing-

masing subjek pun berbeda. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat dirumuskanyaitu 

bagaimanakah dampak perceraian orangtua terhadap penyesuaian diri remaja? 
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Demikian agar dapat menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti 

melakukan sebuah penelitian mengenai dampak perceraian orangtua terhadap 

penyesuaian diri remaja. Pemahaman penyesuaian diri sebagai sebuah proses 

akan membantu remaja yang menghadapi perceraian orangtuanya supaya lebih  

memahami bahwa individu yang dianggap normal sekalipun akan menghadapi 

keadaan dimana individu dalam situasi tidak normal, misalnya ada saat-saat 

individu merasa harinya menjadi hampa maupun gelisah tanpa sebab sehingga 

membuat tingkah laku individu menjadi sensitif. Adanya pemahan lebih tentang 

penyesuaian diri, remaja yang menghadapi perceraian orangtuanya akan lebih 

mampu mengendalikan dirinya terhadap perubahan situasi maupun tekanan yang 

dihadapi sehingga penyesuaian diri terhadap perceraian orangtuanya dapat 

dilakukan lebih efektif. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak 

perceraian orangtua terhadap penyesuaian diri remaja.  

 

 

 

 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmiah 

bagi ilmu Psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan Remaja 

terkait dengan dampak perceraian orangtua terhadap penyesuaian diri remaja. 

 

1.03.02. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan 

untuk membantu anak maupun remaja dengan orangtua yang bercerai agar dapat 

memahami setiap proses yang dilalui dalam penyesuaian diri, sehingga remaja 

dengan orangtua bercerai mampu menyesuaikan diri secara efektif dan optimal. 


