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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui tahap observasi, 

wawancara, dan triangulasi sumber, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

perceraian orangtua turut menimbulkan dampak bagi remaja. Dampak yang timbul 

terhadap remaja akibat perceraian orangtua lebih dominan menimbulkan dampak 

negatif dibandingkan dengan dampak positif yang timbul. Berdasarkan hasil 

penelitian, berbagai dampak negatif yang timbul terhadap remaja akibat 

perceraian orangtua yaitu merasa sedih, stres, tertekan, lebih emosional, 

membenci pihak orangtua yang bersalah, penurunan prestasi, pemurung, 

penyendiri, menutup diri, kurang patuh pada orangtua, pemberontak. Ternyata 

dampak perceraian yang ditimbulkan akibat perceraian orangtua tersebut turut 

mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja, terutama rasa tertekan dan stres 

yang timbul pada remaja akibat perceraian orangtua.  

Awal mulanya remaja yang merasa tertekan dan stres akibat perceraian 

orangtua, 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. Berbagai 

upaya dilakukan oleh remaja untuk menghilangkan rasa stresnya dan bisa 

membuat remaja kembali merasa tenang, namun upaya yang dilakukan dengan 

berlandaskan rasa tertekan dan stres justru menunjukkan kecenderungan perilaku 

yang negatif. Perilaku-perilaku yang nampak tersebut seperti merokok, 

mengekspresikan atau melampiaskan emosi secara berlebihan, menutup jalan 
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komunikasi terhadap pihak orangtua yang dianggap bersalah,  menghabiskan 

waktunya untuk menyendiri, memberontak terhadap sesuatu yang tidak sesuai 

dengan keinginannya, menghabiskan waktunya di luar rumah hingga larut malam. 

Berbagai perilaku negatif yang nampak tersebut menunjukkan bahwa remaja 

memiliki persepsi yang tidak akurat terhadap realita, tidak mampu untuk 

beradaptasi dengan tekanan atau stres dan kecemasan, memiliki gambaran diri 

yang negatif terhadap diri sendiri, tidak mampu untuk mengekspresikan dan 

mengontrol perasaannya, memiliki interpersonal yang buruk dan tidak mampu 

menjalin interaksi dengan baik. 

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, sehingga dapat diartikan bahwa remaja memiliki masalah 

penyesuaian diri atau penyesuaian diri tidak efektif setelah perceraian orangtua. 

Ketidakefektifan penyesuaian diri pada remaja tersebut juga turut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dan yang mendominasi secara keseluruhan berdasarkan 

penelitian ini yaitu faktor perkembangan dan kematangan, serta faktor psikologis. 

Remaja yang orangtuanya bercerai tentu saja tidak bisa hanya dalam 

waktu sekejap kemudian dapat menerima kenyataan pahit tersebut, remaja 

membutuhkan waktu untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan 

perceraian orangtua yang terjadi. Meskipun demikian, namun penyesuaian diri 

bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat permanen. Penyesuaian diri dapat 

berubah seiring berjalannya waktu dan kehidupan melalui sebuah proses yang 

didalamnya turut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang 

dapat merubah penyesuaian diri pada remaja. Remaja yang memiliki penyesuaian 
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diri yang tidak efektif setelah perceraian orangtua, lambat laun penyesuaian diri 

remaja dapat berlaih menjadi penyesuaian diri yang efektif kembali tergantung 

pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri tersebut. 

Beberapa faktor yang mendominasi dalam mempengaruhi penyesuaian diri yang 

efektif berdasarkan penelitian kali ini yaitu faktor perkembangan dan kematangan, 

faktor kepribadian, faktor psikologis, faktor edukasi atau pendidikan, serta faktor 

lingkungan. 

Ketika remaja telah kembali memiliki penyesuaian diri yang efektif, maka 

perilaku yang muncul pada remaja adalah perilaku yang positif meskipun orangtua 

pada remaja telah bercerai. Perilaku tersebut seperti tidak merokok, mengontrol 

emosi ketika marah, tetap menjaga hubungan baik dengan orangtua maupun 

lingkungan, tetap fokus beraktivitas, membantu kedua orangtua, lebih bisa hidup 

prihatin, membuka diri, senang bergaul, meluapkan beban dengan melakukan hal-

hal yang positif dan bermanfaat, berusaha untuk tetap ceria, bertanggung  jawab. 

Berbagai perubahan perilaku positif yang nampak tersebut menunjukkan bahwa 

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 

dan mengontrol perasaannya, memiliki interpersonal yang baik dan mampu 

menjalin interaksi dengan baik. 

 

 

 

 

6.02. Saran 
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6.02.01. Saran bagi subjek penelitian 

 Meninjau berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh setelah 

dianalisis, ditemukan kelemahan yang sama pada ketiga subjek penelitian yaitu 

ketiga subjek sama-sama memiliki kelemahan di frekuensi intensitas pada 

karakteristik PD2 (individu mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun 

kecemasan) yang muncul pada tabel hasil wawancara apabila dibandingkan 

dengan karakterisktik PD yang lainnya karena ketiga subjek menjadi memiliki 

penyesuaian diri yang tidak efektif dan cenderung berperilaku negatif akibat rasa 

stres dan tertekan yang dialami selepas perceraian orangtua. Artinya, ketiga 

subjek tidak mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan 

sehingga rentan untuk berperilaku negatif ketika merasa stres maupun tertekan 

meskipun saat ini penyesuaian diri kedua subjek (subjek A dan AL) telah kembali 

efektif. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan ketiga subjek penelitian untuk : 

1. Melakukan hobi atau kegiatan yang digemari yang bersifat positif ketika 

sedang merasa tertekan, stres, maupun cemas agar perasaan-perasaan 

tersebut dapat teralihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan tidak 

merugikan. 

2. Menceritakan permasalahan yang membuat subjek merasa tertekan, stres, 

maupun cemas kepada orang yang telah dipercaya oleh subjek dan dapat 

memberikan solusi kepada subjek (dalam arti subjek tidak memendam 

masalah sendirian), agar subjek tidak semakin terbebani dengan merasa 

menanggung masalah sendirian. 

 

 

6.02.02. Saran bagi orang-orang di sekitar subjek 
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Orang-orang di sekitar subjek dalam hal ini meliputi orangtua, keluarga, 

teman-teman, tetangga, dan seluruh orang-orang yang berada di sekitar subjek. 

1. Disarankan untuk lebih mampu merangkul, berempati, dan memberi motivasi 

remaja yang orangtuanya bercerai. 

2. Disarankan pula untuk tidak membahas maupun menanyakan suatu hal yang 

menyinggung masalah percerian orangtua, apabila subjek masih nampak 

belum mampu menerima perceraian orangtuanya.  

 

6.02.03. Saran bagi peneliti selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dengan tema 

penelitian kali ini, disarankan untuk mempelajari dan mendalami lebih banyak 

lagi penelitian terdahulu baik dari teori-teori yang digunakan maupun hasil 

penelitian yang serupa dengan tema yang akan diteliti. 

2. Disarankan pula bagi peneliti selanjutnya untuk memahami keterbatasan atau 

kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat 

meminimaliris timbulnya keterbatasan atau kelemahan di penelitian 

selanjutnya yang akan dilakukan. 

3. Menambahkan lagi item per-karaktersitik yang ada dalam checklist observasi. 

4. Melakukan beberapa kali observasi dan wawancara. 

5. Menyamaratakan jumlah subjek laki-laki dan perempuan. 

6. Menghindari memilih subjek yang memiliki hubungan dekat dengan peneliti.


