
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia pertama kali bertumbuh kembang berasal dari 

keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Makna keluarga bagi setiap orang 

dapat berbeda-beda, tergantung dari bagaimana cara pandang dan 

keharmonisan/ kehangatan yang terdapat di dalam keluarga. Keluarga bukan 

mengenai bangunan atau tempat yang ditinggali, namun keluarga merupakan 

suasana yang ada di dalamnya. 

Menurut Syamsu Yusuf (dalam Ndari, 2016, h. 475) menyatakan bahwa 

keluarga bahagia dapat terwujud apabila keluarga dapat memerankan fungsinya 

dengan baik yaitu dengan memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang 

dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggotanya. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa 

yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah 

“Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu 
memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang 
antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. (Undang- 
undang (UU) Tentang Perkembangan Kependudukan Dan 
Pembangunan, 1992). 

 
Peranan dan fungsi keluarga memiliki banyak sudut pandang dan 

orientasi masing-masing. Dari sudut psikologi perkembangan anak, keluarga 

adalah tempat pertama anak serta lingkungan pertama yang memberikan 

penampungan baginya dan tempat anak akan memperoleh rasa aman. Keluarga 

inti (nuclear) yang terdiri dari orangtua dan anak merupakan kelompok primer 
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yang terikat satu sama lain dalam hubungan keluarga yang ditandai oleh kasih 

sayang, perasaan mendalam, saling mendukung dan kebersamaan dalam 

kegiatan-kegiatan pengasuhan (Gunarsa, 2002, hal. 43-44). 

Sofyan Willis (dalam Ndari, 2016, hal. 475-476) menyatakan bahwa 

seiring berkembangnya zaman yang semakin maju menyebabkan munculnya 

berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat seperti keluarga 

yang dulunya hidup damai dan akrab berubah menjadi berkurangnya perhatian, 

renggang, tegang dan sering mengalami kecemasan. 

Konflik-konflik dalam keluarga mulai bermunculan seperti pertengkaran 

orang tua, masalah ekonomi, kesibukan orang tua, perselingkuhan dan 

sebagainya yang mengancam keharmonisan keluarga. Kondisi keluarga yang 

seperti ini akan memicu terjadinya keretakan dalam keluarga yang biasa disebut 

dengan istilah broken home (Ndari, 2016, hal. 476). 

Pada jaman sekarang ini, orang tua cenderung hanya memberikan 

kebutuhan materi kepada anaknya, sehingga anak menjadi pribadi yang tidak 

lengkap. Hal ini dikarenakan kesibukan orang tua terutama pada keluarga yang 

tinggal di kota besar atau ketidaktahuan orangtua dalam mendidik anak. Pada 

realita yang terjadi saat ini banyak sekali keluarga yang gagal menerapkan fungsi 

keluarga yang harmonis, ditambah dengan kesibukan dan gaya hidup di kota 

besar dapat menjadi pemicu terjadinya keluarga broken home. Keluarga broken 

home bukan hanya keluarga yang didalamnya terjadi kasus perceraian saja, 

namun definisi keluarga broken home lainnya adalah suatu keluarga yang fungsi 

ayah dan ibu dalam keluarga itu tidak berjalan dengan baik secara fungsional 

(Paramitha, 2016, hal. 7). 
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Dagun (2002, hal. 114) menyatakan bahwa banyak faktor yang 

menimbulkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan 

perceraian. Faktor-faktor ini antara lain seperti persoalan ekonomi, perbedaan 

usia yang besar, keinginan memperoleh anak putra (putri), dan persoalan prinsip 

hidup yang berbeda. Faktor lainnya dapat berupa perbedaan penekanan dan 

cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, 

sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi dan lain-lain. 

Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan 

rumah tangga. 

Di Indonesia kasus perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan berita yang dilansir dari Tribun Jateng menyatakan bahwa 

angka perceraian di Kota Semarang meningkat dari tahun ke tahun. Humas 

Pengadilan Agama (PA) kelas 1-A Semarang M Sukri menyatakan, bahwa 

berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama (PA) dalam setahun 

terakhir, angka perceraian mencapai 1.119 perkara (Muzakki, 2016). Berita yang 

dilansir dari News Okezone mengalami peningkatan angka perceraian di tahun 

2017, menyatakan bahwa tingkat perceraian di Indonesia khususnya di Jawa 

Tengah yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Semarang mencapai 

2.626 kasus perceraian sepanjang semester I 2017 dan hanya sekitar 1% yang 

bisa berakhir damai (Antara, 2017). Di kota Cilacap sendiri juga mengalami 

peningkatan seperti yang di lansir dari JawaPos yang mengatakan bahwa 

berdasarkan data jumlah perceraian di Provinsi Jawa Tengah yang dihimpun dari 

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cilacap menempati posisi pertama dengan 

angka perceraian tertinggi yakni cerai talak sebanyak 1.697 orang dan cerai 



4 
 

 
 
 
 

 

gugat sebanyak 3.854 yang kemudian disusul wilayah Brebes, Semarang, Slawi 

dan Purwodadi (Asyari, 2017). 

Adapun data statistik mengenai tingkat peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan 

Rujuk yang di dapatkan dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang 

yang bersumber dari Departemen Agama Kota Semarang dapat dilihat pada 

tabel 1.01. 

Tabel 1.01. Data Statistik BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Semarang Tahun 2013 
 

Banyaknya Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 
Di Kota Semarang 

Tahun : 2013 
Number of Marriage, Repudiation, Separation 

and Reconciliation in Semarang City 2013 

Kecamatan/ 
District 

Nikah/ 
Marriage 

Talak/ 
Repudation 

Cerai/ 
Separation 

Rujuk 
Reconciliation 

(1) (2) (3) (4) (5) 

010. Mijen 487 0 78 0 
020. Gunungpati 685 18 44 2 
030. Banyumanik 868 18 89 0 
040. Gajahmungkur 423 0 0 0 
050. Smg. Selatan 518 0 0 0 
060. Candisari 620 0 0 0 
070. Tembalang 1.199 0 0 0 
080. Pedurungan 1.286  20 0 
090. Genuk 858 15 54 1 
010. Gayamsari 555 19 32 0 
110. Smg. Timur 473 0 0 0 
120. Smg. Utara 918 0 0 0 
130. Smg. Tengah 350 0 0 0 
140. Smg. Barat 1.056 20 93 0 
150 Tugu 283 16 30 0 
160 Ngaliyan 905 0 11 0 
Tot 2013 *) 11.484 106 442 2 
al 2012 11.484 106 442 2 

 2011 11.686 84 217 1 
 2010 11708 104 206 1 
 2009 0 0 0 0 

Sumber : Kementrian Agama Kota Semarang 
Keterangan/Note : *) Data tahun 2012 

 

 

 
Pada buku Statistik Kota Semarang 2014, terdapat tabel Peristiwa Nikah, 

Talak, Cerai dan Rujuk di Kota Semarang di tahun 2013 yang menunjukkan 

bahwa terjadinya peningkatan perceraian dari tahun 2010 berjumlah 206 kasus, 

tahun 2011 berjumlah 217 kasus, tahun 2012 berjumlah 442 kasus dan pada 
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tahun 2013 berjumlah 442 kasus (Kementrian Agama Kota Semarang, 2013, hal. 

295). 

Data selanjutnya yang dibuat oleh BPS (Badan Pusat Statistika) 

mengenai Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Kota Semarang di tahun 

2015 : 

Tabel 1.02. Data Statistik BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Semarang Tahun 2015 
 

Banyaknya Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 

Di Kota Semarang 

Tahun : 2015 

Number of Marriage, Repudiation, Separation 

and Reconciliation in Semarang City 2015 

Kecamatan/ 
District 

Nikah/ 
Marriage 

Talak/ 
Repudation 

Cerai/ 
Separation 

Rujuk/ 
Reconciliation 

(1) (2) (3) (4) (5) 

010. Mijen 475 4 17 0 

020. Gunungpati 668 10 26 2 

030. Banyumanik 831 35 89 0 

040. Gajahmungkur 368 0 0 0 

050. Smg. Selatan 470 0 0 0 

060. Candisari 529 0 0 0 

070. Tembalang 1.089 0 0 0 

080. Pedurungan 1.208 39 132 0 

090. Genuk 850 21 53 0 
010. Gayamsari 598 5 15 0 

110. Smg. Timur 463 0 0 0 

120. Smg. Utara 914 0 0 0 

130. Smg. Tengah 304 0 0 0 

140. Smg. Barat 1.090 20 75 0 

150 Tugu 300 9 23 0 

160 Ngaliyan 926 19 57 0 
Total 2015 11.083 162 487 2 

 2014 11.083 162 487 2 
 2013 11.484 106 442 1 
 2012 11484 106 442 1 
 2011 11.686 84 217 0 

Sumber : Kementrian Agama Kota Semarang 

Keterangan/Note : *) Data tahun 2012 
 

 

Pada buku Statistik Kota Semarang 2015, terdapat Peristiwa Nikah, 

Talak, Cerai dan Rujuk di Kota Semarang pada tahun 2015 yang hasilnya bahwa 

peristiwa perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada 
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tahun 2013 berjumlah 442 kasus, tahun 2014 berjumlah 487 kasus dan tahun 
 

2015 berjumlah 487 kasus (Kementrian Agama Kota Semarang, 2016, hal. 278). 
 

Dari data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa 

perceraian di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat 

dilihat dari tahun 2010 hingga 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dengan 

total perceraian tertinggi 487 kasus dan peristiwa rujuk berkisar 6 peristiwa saja. 

Data-data ini menjadi bukti bahwa kasus perceraian di Kota Semarang cukup 

tinggi dengan ditambahkan beberapa kasus perceraian di Kota Semarang yang 

muncul dari berbagai website koran. 

Robert E. Emery (dalam Dewi & Hamidah, 2013, hal. 24) mengemukakan 

bahwa kasus perceraian sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang 

menegangkan dalam kehidupan keluarga, tetapi pada kenyataannya peristiwa ini 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tingginya angka perceraian 

tersebut menunjukkan bahwa peristiwa perceraian telah menjadi fenomena yang 

umum dalam masyarakat. Perceraian dapat meningkatkan resiko kesulitan 

psikologis yang berlipat bagi remaja. Remaja dari keluarga yang bercerai 

ditemukan mengalami perasaan sedih, mempunyai kenangan yang tak bahagia, 

serta stres yang berkepanjangan akibat perceraian tersebut. 

Menurut Dagun (2002, hal. 115) bahwa beberapa di antara anak-anak 

usia remaja dalam menghadapi situasi perceraian memahami sekali akibat yang 

akan terjadi. Hetherington mengungkapkan jika terjadi perceraian dalam keluarga 

saat anak menginjak usia remaja, mereka akan mencari ketenangan,  di 

tetangga, sahabat maupun teman sekolahnya. Dagun juga menjelaskan 

mengenai penelitian Juth Wallerstein dan Joan Kelly yang meneliti 60 keluarga 

bercerai di California dan hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa anak 
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usia belum sekolah akan lebih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 

menghadapi situasi yang baru dan anak di usia remaja dilaporkan mereka 

mengalami trauma yang mendalam. 

Keluarga sebagai tempat anak memperoleh kenyamanan dan bergantung 

tiba-tiba mengalami keretakan karena perceraian, hal ini dapat memberikan 

pengaruh buruk pada perkembangan remaja terutama perkembangan psikisnya. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Hurlock (1993, hal. 238) yang 

menyatakan bahwa hubungan keluarga yang buruk merupakan bahaya 

psikologis pada setiap usia terlebih pada masa remaja karena pada saat ini 

remaja laki-laki dan perempuan sangat tidak percaya pada diri sendiri dan lebih 

bergantung pada keluarga untuk memperoleh rasa aman. 

Menurut Hurlock (1993, hal. 238) hubungan keluarga yang kurang baik 

dapat menyebabkan remaja mengembangkan hubungan yang buruk dengan 

orang-orang diluar rumahnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ndari (2016, 

hal. 485-486) yang menyatakan bahwa perceraian yang terjadi diakibatkan oleh 

masalah ekonomi, perselingkuhan, kesalahpahaman antara kedua orangtua ini 

menyebabkan anak berpandangan buruk terhadap diri dan keluarga, trauma 

perselingkuhan, kesedihan, kesepian, kekecewaan, kesulitan belajar, penarikan 

diri (withdrawal), berperilaku kasar, marah, malas belajar, reaksi agresif dan 

perilaku-perilaku yang dilakukan untuk membuat anak mencari kenyamanannya 

sendiri tanpa menghiraukan hal itu baik atau tidak bagi dirinya. 

Hasil Penelitian Muawanah (dalam Yakin, 2014: 2-3) yang berkaitan 

dengan dampak yang dialami pada anak remaja sebagai menjadi korban 

perceraian dari kedua orangtuanya. Penelitian ini mengutip bahwa terdapat 

dampak negatif dari perceraian yaitu anak remaja mengalami rasa tertekan serta 
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merasa kesulitan untuk menjalani perubahan dalam hidupnya dan menunjukkan 

masalah-masalah akademis, masalah eksternal (seperti kenakalan remaja) dan 

masalah internal (seperti kecemasan dan depresi), kurang memiliki tanggung 

jawab sosial, putus sekolah, aktif secara seksual, mengonsumsi obat-obatan, 

bergabung dengan kawan-kawan anti sosial dan kurang mengembangkan 

kelekatan yang aman sebagai orang dewasa awal. 

Perceraian orangtua bagi anak-anak pada kelompok usia remaja 

merupakan salah satu contoh situasi yang cukup buruk karena dapat 

menimbulkan keputusasaan dan penderitaan (Widyawati, 2009, hal. 4). 

Penderitaan itu memiliki makna ganda yaitu membentuk karakter sekaligus 

membentuk kekuatan atau ketahanan diri. Bagaimanapun, individu haruslah 

menjaga dirinya agar tidak menyerah dan berpangku tangan terlalu cepat atau 

terlalu dini menerima suatu keadaan buruk sebagai takdir (Koeswara, 1992, hal. 

67-68). Menurut Allport (dalam Widyawati, 2009, hal. 4) menyatakan bahwa 

kondisi dimana individu yang mudah menyerah dan terlalu dini untuk menerima 

suatu keadaan buruk sebagai takdir, disebabkan oleh ketidakjelasan makna 

hidup dan visi kehidupan individu yang bersangkutan. Cara untuk 

menghindarinya dengan diperlukannya visi yang baik tentang tujuan hidup, 

dimana tujuan hidup tersebut dapat tercapai apabila individu menekankan makna 

hidup yang baik pada dirinya. Kebermaknaan hidup dapat diwujudkan dalam 

sebuah keinginan untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain maupun diri 

sendiri. Kebermaknaan hiduplah yang dapat membuat individu dapat bertahan 

dalam penderitaan hidupnya. Dengan adanya kebermaknaan hidup, individu 

dapat diajak untuk terus menerus berjuang dalam penderitaan hidupnya. 
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Berdasarkan hasil survey preliminary awal yang dilakukan peneliti pada 

bulan Oktober 2017, peneliti melakukan wawancara dan observasi lokasi dari 

tiga subjek yang orangtuanya bercerai. Subjek yang didapatkan peneliti berinisial 

SY, ME dan TP. Hasil observasi peneliti di lokasi pertama subjek SY yakni 

peneliti mendapati lokasi tempat tinggal subjek dengan kondisi rumah yang 

tampak sepi dan selalu di kunci di setiap bagian rumah, hanya ada nenek subjek 

di rumah ketika hari sabtu dan minggu karena hari biasa nenek subjek menjaga 

toko. Lalu ketika peneliti melontarkan tanya jawab dengan subjek SY, terlihat 

bahwa SY menjawab pertanyaan peneliti seperti tergesa-gesa dan ketika tanya 

jawab berlangsung, subjek hanya duduk di sofa cenderung tidak banyak 

bergerak dan menjawab pertanyaan peneliti dengan menutup mata. Selain itu 

hasil dari wawancara peneliti dengan subjek didapatkan hasil bahwa SY 

mengalami kesepian, membutuhkan teman dan membutuhkan perhatian. Peneliti 

juga sempat mewawancarai paman SY yang berinisial PT yang memberikan 

pernyataan bahwa SY memang terlihat kesepian karena tidak ada yang menjaga 

dan meluapkan kesepiannya itu dengan pergi bersama teman-temannya hingga 

pulang pagi, merokok, serta minum-minum dan juga terkadang membawa teman-

temannya tanpa seijin orang rumah hingga mengotori rumah seenaknya karena 

kondisi rumah sering kosong tidak ada orang. 

Hasil observasi peneliti dengan subjek kedua yang berinisial ME didapati 

hasil bahwa ketika peneliti datang ke rumah subjek, peneliti melihat penampilan 

subjek yang rapi dengan gaya bicara menggunakan bahasa jawa, kondisi rumah 

subjek ME cenderung sepi dan hanya bersama dua pembantu rumah tangga 

yang ditugaskan oleh ibu ME untuk menjaga ME dan menjaga rumah, lalu ketika 

peneliti mewawancarai subjek ME terlihat bahwa subjek ME menjawab 
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pertanyaan peneliti dengan spontan tanpa berpikir panjang dan perilaku subjek 

ketika peneliti datang dan melakukan wawancara adalah subjek banyak bergerak 

dengan memainkan rambut terus menerus dan mata tidak melihat ke arah 

peneliti pada saat dilakukannya tanya jawab. Lalu dari hasil wawancara dengan 

subjek ME didapatkan hasil bahwa ME hidup individualis di rumah, tidak terlalu 

dekat dengan orang rumah, merasa kesepian karena rumah selalu tampak 

kosong dan mudah iri pada keluarga lain. Pernyataan mengenai subjek ME 

diperkuat dengan wawancara dengan teman dekat ME yang berinisial KV 

mengatakan bahwa ME sebagai perempuan termasuk kasar dan suka 

membanting barang bila ia sedang emosi. 

Hasil observasi ketiga yaitu dengan Subjek yang berinisial TP. Peneliti 

mendapatkan hasil observasi dengan subjek TP bahwa lokasi tempat tinggal 

subjek yang sepi karena rumah yang cukup besar dan tidak terdengar ataupun 

terlihat orang di dalam rumah subjek. Ketika peneliti melontarkan pertanyaan 

singkat pada subjek, subjek TP menjawab dengan santai/ tidak dengan 

bercanda, lalu dengan pandangan mata ke peneliti langsung serta cenderung 

tidak banyak bergerak. Lalu dari hasil wawancara dengan subjek TP ini 

didapatkan hasil bahwa orangtua subjek sering bertengkar dan membuat subjek 

malas berada dirumah dan memilih untuk melakukan aktivitas lain, merasa 

kesepian di rumah, tidak nyaman bila individualis, membutuhkan perhatian dan 

membutuhkan waktu luang dari kedua orangtuanya. Pernyataan ini sesuai 

dengan jawaban yang diberikan oleh pacar TP yang berinisial MC mengatakan 

bahwa TP memang tidak suka sendirian, suka berkata kasar, seperti orang 

manja dengan orang terdekat namun tidak mau jika dikatakan ia manja dan di 
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masa kuliahnya sekarang ini sedang mengulang di semester 6 karena ia malas 

belajar dan tidak fokus pada kuliahnya. 

Dari hasil pengamatan survey preliminary, diketahui bahwa hal-hal yang 

dialami oleh para subjek SY, ME dan TP merupakan dampak dari perceraian, 

seperti merasa kesepian, perilaku agresi, berperilaku kasar, sulit nemahan 

emosi, mencari aktivitas lain yang membuatnya merasa nyaman sendiri tanpa 

menghiraukan hal itu baik atau tidak bagi dirinya, mengalami masalah akademis 

dan kenakalan remaja. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian 

orang tua begitu kompleks, dari penyebab orang tua memutuskan untuk bercerai 

hingga berdampak bagi anak remaja mereka baik itu dampak positif maupun 

dampak negatif serta makna perceraian sendiri yang dirasakan dan dialami 

langsung pada remaja pasca perceraian orang tuanya. Beberapa faktor yang 

menimbulkan keruntuhan dalam rumah tangga yaitu seperti permasalahan 

ekonomi, persoalan prinsip hidup yang berbeda, adanya pengaruh dari pihak 

luar, cara mendidik anak dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat 

memperkeruh kondisi keluarga hingga munculnya kesepakatan orangtua untuk 

bercerai. Perceraian tidak hanya berarti berpisahnya ayah dan ibu namun juga 

terjadinya perubahan keluarga yang tidak utuh lagi. Ketidakutuhan keluarga ini 

apabila tidak memiliki hubungan yang baik maka dapat memberikan dampak  

bagi anak mereka khususnya yang menginjak usia remaja . Beberapa penelitian 

mengemukakan bahwa keluarga broken home yang kurang baik dapat 

menyebabkan seorang remaja berpandangan buruk mengenai diri dan 

keluarganya. Berikut beberapa dampak negatif yang dapat muncul pada remaja 

pasca perceraian orangtuanya yakni kesedihan mendalam, kecewa, menarik diri, 
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berperilaku kasar, mengonsumsi alkohol, mengonsumsi obat-obat terlarang, 

mudah emosi, trauma, reaksi agresif serta perilaku-perilaku lain yang dilakukan 

anak untuk mencari kenyamanannya sendiri tanpa menghiraukan hal tersebut 

baik atau tidak bagi dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa yang 

menjadi penyebab perceraian orangtua remaja tersebut dan bagaimana 

kehidupan seorang remaja sebagai korban perceraian orangtua khususnya 

mengenai dampak psikologis jika dilihat dari dampak yang terjadi pada remaja 

serta makna perceraian orangtua yang dialami oleh remaja tersebut di 

kehidupannya hingga saat ini. 

1.02. Identifikasi Masalah 
 

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan 

permasalahan peneliti adalah “apa yang menjadi faktor penyebab perceraian 

orangtua subjek, dampak psikologis yang dialami subjek pasca perceraian 

orangtua dan makna perceraian bagi kehidupan subjek saat ini pasca perceraian 

orang tuanya?”. 

1.03. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perceraian orangtua 

subjek, dampak psikologis yang dialami subjek pasca perceraian orangtuanya 

dan makna perceraian bagi kehidupan subjek saat ini. 

1.04. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab, Dampak Psikologis dan 

Makna Perceraian Orang Tua Pada Remaja”, ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang positif pada semua orang baik secara teoritis maupun praktis: 
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1.04.01 Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana ilmiah di  

bidang Psikologi khususnya Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan yang 

berkaitan dengan mempelajari dampak psikologis perceraian orang tua pada 

remaja. 

1.04.02 Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi subjek 

agar dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai dampak 

psikologis yang dialami remaja setelah perceraian orang tuanya. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang tua subjek 

maupun yang mengalami perceraian agar dapat memberikan informasi serta 

wawasan mengenai akibat-akibat psikologis, baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap permasalahan anak remaja yang mengalami dampak 

psikologis akibat perceraian kedua orang tuanya. 


