
 

 
 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

 
 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 
 

Penelitian ini melibatkan subjek yaitu remaja yang orang tuanya 

mengalami perceraian di usia 17-22 tahun (usia remaja akhir). Kancah penelitian 

merupakan kediaman subjek dan tempat subjek tinggal. Peneliti mendapatkan 

subjek yang berdomisili di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi 

Jawa Tengah. Kota Semarang sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Utara dan 

Semarang Selatan. Lokasi kota Semarang ini terpilih sebagai kancah penelitian 

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; 

1. Kriteria subjek penelitian yang diteliti memenuhi tercapainya tujuan 

penelitian. 

2. Lokasi untuk melakukan penelitian mudah dijangkau sehingga 

mempermudah pelaksanaan penelitian, menghemat waktu, biaya 

dan juga tenaga. 

3. Peneliti melakukan observasi awal (preliminary survey) dan 

wawancara secara singkat dengan saudara subjek dan keluarga 

subjek. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di Kota Semarang karena semya kriteria penelitian telah 

terpenuhi. Berikut rangkuman subjek peneltian pada tabel 4.01. 

 
 
 
 
 
 

 

41 



42 
 

 
 
 
 
 

Tabel 4.01. Rangkuman Subjek Penelitian 

 
IDENTITAS   SUBJEK  

 I  II III 

Nama SY  ME TP 
Usia 19 tahun  21 tahun 20 tahun 
Anak ke- Tunggal  2 dari 2 bersaudara Tunggal 
Domisili Semarang  Semarang Semarang 
Pendidikan SMA kelas XII  Mahasiswa Mahasiswa 
Tinggal Dengan Ayah dan Dengan Ibu dan Dengan Ibu 

 Nenek  Nenek  

Waktu perceraian Febuari 2016  Desember 2016 Juli 2016 

  orangtua  
 
 

4.02 Persiapan Penelitian 
 

Penelitian mengenai Dampak Psikologis Perceraian Orang Tua pada 

Remaja dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, 

dimana sebelumnya peneliti sudah meminta izin terlebih dahulu kepada para 

subjek untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Sebelum wawancara 

berlangsung, ketiga subjek yang akan diwawancara sepakat untuk bersedia di 

wawancara secara langsung dengan menggunakan tape recorder dan subjek 

tidak ingin di foto. Lalu untuk mencatat hasil observasi, peneliti menggunakan 

buku tulis dan bolpoint. Pedoman wawancara yang dipersiapkan oleh peneliti 

meliputi latar belakang keluarga subjek, penyebab perceraian orangtua subjek 

dan dampak perceraian orang tua bagi subjek. 

Pedoman Observasi yang telah disiapkan oleh peneliti meliputi kondisi 

tempat tinggal subjek pasca perceraian, kesan umum diri subjek, respon subjek, 

gerak-gerik tubuh yang muncul, perilaku yang muncul saat berinteraksi dengan 

peneliti. 

4.03 Pelaksanaan Penelitian 
 

Penelitian kemudian melakukan pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan observasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 
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sampai 22 Agustus 2018. Pelaksanaan wawancara dan observasi ini bersifat 

fleksibel sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh subjek, sehingga peneliti 

tidak mengganggu aktivitas subjek. Peneliti mendapatkan tiga orang yang 

bersedia menjadi subjek penelitian. Subjek I adalah teman peneliti di Gereja, 

sedangkan subjek II dan III adalah kenalan baru peneliti. 

Berikut proses tahapan pengambilan data dalam pelaksanaan penelitian 

yang dapat dilihat pada tabel 4.02. 

Tabel 4.02. Tahap Pengambilan Data 
 

No. Tahapan Keterangan 
 

1. Rapport Peneliti melakukan perkenalan dan 
pendekatan di awal sebelum 
penelitian dilakukan. 

 

2. Wawancara dan Observasi Wawancara dilakukan untuk 
mengambil data subjek, ketika 
wawancara berlangsung peneliti 
juga melakukan observasi. 
Observasi dilakukan dengan 
mengamati perilaku yang tampak 
pada subjek saat wawancara 
berlangsung. 

 
3. Tringulasi Subjek Peneliti melakukan tinjauan 

  kembali dengan cara 

mewawancarai orang terdekat 
subjek untuk membandingkan hasil 
penelitian yang sudah dilakukan 
dengan menanyakan pada orang 
terdekat subjek. 

 

 

 

Adapun peneliti melakukan beberapa kali kunjungan dan metode 

penelitian yang dilakukan, yaitu pada tabel 4.03. 
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Tabel 4.03. Pelaksanaan Penelitian 

 
No. Subjek Lokasi Waktu Tahap Pengambilan 

Data 

1. I Rumah Sabtu, 21/07/18 
13.00-13.30 

Wawancara 1 dan 
Observasi 

2. I Taman Rabu, 25/07/18 
15.00-17.00 

Wawancara ke 2 

3. I Rumah Kamis, 26 /07/18 
09.00-09.30 

Triangulasi 

4. II Rumah Kamis, 2/08/18 
12.30-13.00 

Wawancara dan 
Observasi 

5. II Rumah Selasa, 7/08/18 
10.00-12.30 

Wawancara ke 2 

6. II Kedai Kopi Sabtu, 11/08/18 Triangulasi 
   13.00-14.00  

7. III Rumah Senin, 13/08/18 
10.00-11.30 

Wawancara dan 
Observasi 

8. III Rumah Rabu, 15/08/18 
11.00-13.00 

Wawancara ke 2 

9. III Rumah Makan Rabu, 22/08/18 
17.00-18.00 

Triangulasi 

 

 
4.04 Pengumpulan Data 

 
4.04.01. Hasil Pengumpulan Data Subjek I 

 

a. Identitas Subjek 
 

Nama : SY 
 

Usia : 18 Tahun 
 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
 

Anak ke - : 1 / Tunggal 
 

Domisili : Semarang 
 

Pendidikan : SMA kelas XII 
 

Tinggal dengan : Ayah 
 

b. Hasil Observasi 
 

Peneliti telah membuat janji dengan SY untuk bertemu di 

rumah subjek jam 3 sore, peneliti tiba 20 menit sebelum waktu 

yang ditentukan. Ketika peneliti tiba di depan rumah SY, terlihat 
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SY sedang duduk di teras rumah dan segera membuka pintu 

untuk peneliti. Sikap SY sangat ramah ketika bertemu peneliti dan 

menyapa peneliti dengan ramah. SY mengajak peneliti untuk 

melakukan wawancara di ruang tamu dan mempersilahkan peneliti 

duduk di sofanya. 

SY adalah anak remaja yang berusia kurang lebih 18 tahun 

dengan postur tubuh tinggi, berkulit sawo matang dan bertubuh 

kurus. SY berambut lurus jabrik ke atas dan berwarna coklat. 

Rumah SY cukup besar sehingga suasana rumah subjek 

terlihat sangat sepi karena subjek sering berada di rumah 

sendirian ketika pulang sekolah. Keadaan rumah tidak terlalu rapi 

karena ruang tamu SY dipenuhi oleh perabotan eksterior mobil 

milik ayah SY yang membuat keadaan ruang tamu terlihat tidak 

rapi. 

Ketika wawancara berlangsung, SY terlihat duduk di depan 

peneliti dengan menggerakkan kakinya ketika menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. SY terlihat menjawab 

seluruh pertanyaan dengan santai dan kerap kali memberikan 

senyuman pada peneliti ketika menjawab pertanyaan yang 

diberikan, namun ekspresi wajah SY berubah dengan 

mengerutkan dahinya ketika peneliti membahas  mengenai 

perilaku ayah SY kepada ibu SY sebelum perceraian orang tuanya 

untuk menggambarkan perasaannya. 

Rasa sedih juga diperlihatkan oleh SY ketika membahas 

ibu SY karena sudah lama tidak bertemu dengan ibunya, hal ini 
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terlihat dari ekspresi dan nada suara SY yang menjadi rendah dan 

mengecil saat menceritakan ibunya. Suara SY terlihat ditahan 

untuk tidak sedih ketika membahas mengenai perceraian kedua 

orang tuanya. Ekspresi SY kembali antusias ketika peneliti 

membahas mengenai teman sebayanya dan komunitasnya di 

sekolah. SY terlihat serius pada setiap pertanyaan yang diberikan 

peneliti dan tidak melakukan kegiatan lain selain menjawab 

pertanyaan. 

Ketika wawancara kedua berlangsung, peneliti membahas 

kembali mengenai penyebab orang tua SY bercerai dan juga 

membahas mengenai perasaan SY pasca perceraian orangtuanya 

tersebut. Ekspresi SY ketika membahas perceraian orangtuanya, 

SY masih terlihat sedih dengan menjawab pertanyaan peneliti 

dengan menundukkan kepalanya ke bawah. Lalu suara SY juga 

merendah ketika membahas pertengkaran orangtuanya, ditambah 

dengan ekspresi kesal yang diperlihatkan dengan mengerutkan 

dahinya dan nada bicara yang tinggi. 

Hubungan SY dengan ibu kandungnya kini cukup baik. 

Saat peneliti datang ke rumah SY, ibu kandung peneliti sempat 

telepon SY untuk menanyakan kabar SY setelah pulang sekolah 

dan mengingatkan untuk tidak lupa makan. Namun hubungan SY 

dengan ibu tirinya tidak cukup baik, ketika peneliti hendak pulang 

dari rumah SY, terlihat SY dimarahi oleh ibu tirinya dengan suara 

teriakan dan kata-kata kasar karena kesalahan SY tidak 

menyalakan lampu depan rumah dikarenakan hari mulai gelap. 
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Pada wawancara ketiga, peneliti hendak mewawancarai 

nenek SY dan SY diminta oleh neneknya untuk membereskan 

kamar dan tidak mendengarkan wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap neneknya. 

c. Hasil Wawancara 
 

1. Hasil wawancara dengan subjek 
 

1) Latar belakang subjek 
 

SY merupakan anak tunggal di dalam keluarganya. SY 

saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Saat ini SY 

merupakan siswa di sekolah yang tidak aktif di kegiatan 

sekolah, SY lebih menyukai melakukan aktivitas di luar 

sekolah dengan menari breakdance dengan teman- 

temannya dan terkadang mendapat uang dari perlombaan 

yang subjek ikuti untuk menambah uang sakunya di 

sekolah. 

Pekerjaan ayah SY adalah seorang pekerja otomotif 

yang suka memodifikasi mobil-mobil dan memiliki sebuah 

club tersendiri, lalu ibu SY menjadi ibu rumah tangga. Ayah 

SY telah menikah lagi 2 tahun yang lalu setelah perceraian 

orang tua SY. Saat ini SY tinggal bersama dengan ayah 

dan ibu tirinya di rumah ibu dari ayah subjek SY yang tak 

lain adalah nenek SY, sedangkan ibu kandung SY kembali 

ke kampung halamannya di Malang. 
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2) Jangka waktu perceraian orangtua subjek 
 

Orang tua SY bercerai tahun 2016, ketika SY duduk di 

kelas 1 SMA. Ketika penelitian ini dilakukan, orang tua 

subjek sudah berjalan 2 tahun bercerai. 

3) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian 
 

Sebelum perceraian orang tuanya, SY adalah anak 

yang suka belajar dan kerap mendapat nilai bagus di 

sekolahnya terutama di pelajaran matematika dan bahasa 

inggris. Ayah subjek jarang berada di rumah karena 

pekerjaan ayah subjek menuntut dirinya untuk selalu terjun 

di lapangan dan ibu SY lebih sering berada di rumah untuk 

mengurus rumah serta menjaga SY dan neneknya. 

Beberapa pertengkaran kecil kerap terjadi ketika ayah 

subjek pulang ke rumah larut malam dengan keadaan 

mabuk berat, ibu SY hanya bisa memaklumi kebiasaan 

ayah SY namun juga terkadang terbawa emosi dan 

terjadilah percekcokan mulut pada orangtua subjek. 

Pertengkaran kecil dalam keluarga SY menjadi hal biasa 

terjadi di keluarganya, namun seiring berjalannya waktu, 

SY sempat merasa terganggu oleh kebisingan rumah 

akibat pertengkaran kedua orangtuanya yang membuat 

beberapa barang di rumah rusak terbanting oleh ayah dan 

ibu subjek. Menurut SY, orangtuanya sudah terbiasa 

dengan pertengkaran karena ayah SY adalah pemabuk 

berat dan ketika sudah mabuk berat, ayah SY akan 
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memarahi siapapun yang ada di sekitarnya bahkan bisa 

memukul siapapun ketika mabuk. SY bercerita bahwa ia 

ikut campur tangan dalam masalah pertengkaran 

orangtuanya hingga SY sempat dipukul menggunakan 

kemoceng oleh ayah subjek, hal ini dikarenakan SY pernah 

secara tidak di sengaja melihat handphone milik ayahnya 

berdering telepon dengan nama yang tertera cukup aneh 

yaitu nama kontak “Barcelona”. SY tidak mengangkat 

telepon tersebut, namun tiba-tiba ada SMS (Short Message 

Service) masuk dari barcelona tersebut dan SY membuka 

pesan tersebut yang berisikan percakapan layaknya suami 

istri, hal ini diungkapkan oleh SY sendiri saat wawancara 

berlangsung bahwa “...aku sempet pernah liat hape papah 

ku ada telepon namane “barcelona” nah aku mikir aneh 

dari namane wae wes aneh.. terus masuk SMS dari 

“barcelona” itu isine percakapan layaknya kayak dah suami 

istri.. trus ada foto-fotone juga”. Lalu tanpa berpikir 

panjang, SY langsung ingin memberitahukan isi dari SMS 

(Short Message Service) tersebut ke ibu SY dan 

pertengkaran hebatpun terjadi. Akhirnya ibu SY 

mengetahui bahwa Ayah SY berselingkuh. 

Ibu SY meninggalkan rumah dan mengatakan bahwa 

ia ingin bercerai dengan ayah SY, lalu SY pun mendengar 

semuanya dan ingin menahan ibunya agar tidak pergi. 
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Namun ibu SY tetap pergi dan meminta SY untuk tetap 

tinggal bersama ayahnya. 

4) Kehidupan keluarga subjek setelah perceraian 
 

Pasca perceraian orangtuanya, SY tinggal dengan 

ayah dan ibu tiri subjek beserta nenek SY. Ketika awal 

perceraian orangtuanya terjadi, SY sempat menyalahkan 

dirinya sendiri atas perceraian kedua orangtuanya dan 

berandai ia tidak ikut campur maka keluarganya tidak akan 

retak. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya 

saudara yang memotivasi SY sekarang SY sudah bisa 

menerima perceraian orangtuanya dan merasa perceraian 

adalah jalan yang terbaik untuk keluarganya. Hubungan 

subjek dengan ibu kandungnya tetaplah baik dan masih 

berkomunikasi melalui telepon hingga saat ini. 

Pasca perceraian orang tuanya, SY sempat marah 

pada ayahnya karena menyetujui keputusan bercerai yang 

diberikan oleh ibunya dan merasa perceraian terjadi akibat 

keasalahan ayahnya. SY juga merasakan kesedihan yang 

mendalam akibat kepergian ibunya ke kampung halaman 

dan meminta SY untuk tetap tinggal dengan ayahnya dan 

sekolah dengan baik. Rasa kehilangan sosok ibu juga 

dirasakan oleh SY karena biasanya SY ditemani oleh 

ibunya di rumah dan mengisi hari-harinya. Teman-teman 

SY juga telah mengetahui status keluarga SY dan teman- 

temannya tidak mempermasalahkan status keluarga SY 
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saat ini, hal ini membuat subjek merasa nyaman bergaul 

dengan teman-temannya, hingga terkadang ia membawa 

teman-temannya main ke rumahnya ketika SY merasa 

bosan di rumah. SY pun saat ini sudah memiliki teman 

dekat dan SY tidak takut untuk menjalin hubungan pacaran 

untuk kedepannya, hal ini dikarenakan SY telah bertekad 

untuk tidak mempermainkan wanita seperti yang terjadi 

dalam keluarganya saat ini. 

Perubahan yang terjadi pada subjek pasca perceraian 

adalah subjek merasa keadaan rumah menjadi lebih 

tenang karena tidak ada lagi kegaduhan pertengkaran 

orang tuanya yang biasanya sering subjek alami hampir 

setiap malam dan pagi. Namun perubahan yang sangat 

dirasakan oleh subjek adalah tidak adanya ibu yang 

menemaninya lagi di rumah dan mengajarinya memasak. 

Ayah subjekpun saat ini jarang terlihat di rumah dan lebih 

sering tinggal di rumah ibu tirinya sehingga membuat 

subjek lebih sering di rumah dengan neneknya saja. 

Di dalam sekolah, subjek juga cenderung malas 

belajar dan lebih menyukai hobinya menari dan bermain 

dengan teman-temannya dibandingkan dulu ketika SMP 

rajin sekolah hingga masuk ranking kelas. Subjek juga 

merasa dirinya di sekolah mudah marah (agresif) apabila 

ditantang atau diganggu oleh orang lain. Selain itu di 

sekolah, subjek juga mengatakan bahwa ia sering 
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melanggar peraturan sekolah dengan membolos bersama 

teman-temannya untuk bermain bersama di luar sekolah 

seperti pergi bermain warnet atau nongkrong di kios 

warung untuk merokok. Namun, perubahan diri subjek 

menjadi lebih mandiri tanpa ibunya, SY dapat mengurus 

segalanya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 

5) Pandangan subjek mengenai makna perceraian orangtua 

bagi kehidupannya di masa depan 

Menurut SY, dampak perceraian yang sangat 

terasa dalam hidup SY adalah SY merasa bahwa ia 

menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tidak lupa selalu 

menadapatkan support dari ibuny. SY menyatakan bahwa 

ia tetap bersyukur akan apa yang telah terjadi di dalam 

keluarganya dan SY berharap kelak akan memiliki 

keluarga yang utuh serta belajar dari pengalaman 

keluarganya saat ini. Subjek merasa bahwa perceraian 

yang terjadi pada orangtuanya memang begitu 

menyakitkan hati dan membawa kesedihan bagi keluarga, 

namun di sisi lain setelah terjadinya perceraian ini 

membuat subjek berani untuk mengandalkan diri sendiri 

dalam menjalani kehidupannya kini. Selain itu subjek juga 

mengatakan bahwa dirinya mengalami beberapa 

perubahan yaitu seperti tidak mengandalkan orang lain 

lagi, berani menanggung resiko, berani mengambil 

keputusan sendiri dan belajar segala hal yang baik untuk 
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dirinya. Bagi masa depannya kelak, Bertekad untuk tidak 

mengikuti jejak orangtuanya dan berani merubah diri 

menjadi lebih dewasa agar di masa depan kelak menjadi 

manusia berguna bagi sesama. 

2) Hasil wawancara dengan nenek subjek 
 

a) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian orang tua 

Menurut C, kehidupan keluarga SY dari pandangan luarnya 

terlihat baik-baik saja, namun C mengetahui bahwa di 

dalam keluarga SY ini memiliki konflik-konflik yang tidak 

diketahui oleh orang luar. 

b) Keadaan keluarga subjek setelah perceraian orang tua 

Saat ini, komunikasi antara ayah dan ibu SY tetap 

terjalin karena keduanya masih memperdulikan kehidupan 

SY saat ini walaupun sudah memiliki kehidupan masing- 

masing dan berbeda kota. 

Ibu SY pun sampai sekarang masih sering 

berkomunikasi baik dengan SY setiap harinya untuk 

menanyakan kabar keluarganya di Semarang. Ayah SY 

tetap sibuk bekerja dan mengurus istri barunya, hingga 

sempat sering kali tidak tidur di rumah bersama SY namun 

tidur di rumah istri barunya. Perilaku istri baru dari ayah SY 

kepada SY cenderung acuh tak acuh dan tidak begitu 

memperdulikan kehidupan SY. 
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c) Perubahan yang dialami subjek pasca perceraian orang 

tua 

Menurut C, berbagai perubahan sangat dirasakan 

oleh C pada cucu semata wayangnya yaitu SY. Dulu SY 

adalah sangat bergantung pada orang lain dan mudah 

takut akan sesuatu hal karena dulu SY bergantung sekali 

pada ibunya dan ibu SY menjadi tempat SY untuk 

menangani segala permasalahan maupun kebutuhan SY. 

Namun saat ini, setelah kepergian ibunya ke kampung 

halamannya, SY menjadi anak yang bertekad kuat untuk 

melakukan segala hal sendiri. SY melakukan berbagai 

kebutuhannya sendiri dan menjalin relasi dengan baik di 

sekolah maupun teman bermainnya. 

Di sisi lain, menurut C saat ini SY juga mengalami 

penurunan nilai dalam sekolahnya. Selain itu, SY juga 

belajar untuk merokok dengan teman-temannya dan juga 

nenek SY sempat dipanggil ke sekolah karena SY 

melanggar peraturan sekolah yang dilakukan dengan 

teman-temannya. Menurut C, perilaku membangkang ini 

dilakukannya karena SY tidak ada yang mengawasi dan 

membimbingnya seperti dulu yang dilakukan oleh ibunya 

dan kini ibu SY hanya bisa memantau lewat telepon saja. 

d. Hasil Ringkasan Wawancara 
 

SY memiliki kemandirian akan kemampuannya dalam 

menjalani kehidupannya sehari-hari, SY juga menjalin relasi serta 
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berbaur dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya hingga 

kini memiliki komunitas yang mempunyai hobi yang sama. 

Selain itu, subjek sampai saat ini juga tetap masih menjalin 

komunikasi baik dengan ibu kandungnya dan SY tetap 

diperhatikan oleh kedua orangtua kandungnya walaupun SY 

jarang bertemu dengan keduanya. 

Perilaku agresif juga dimiliki oleh SY, ketika ada orang lain 

yang menyinggung atau menjelek-jelekkan kondisi keluarganya 

saat ini. Walaupun subjek mengatakan tidak akan bertindak 

agresif pada siapapun apabila tidak diganggu terlebih dulu, namun 

beberapa kasus pelanggaran di sekolahnya seperti bertarung 

dengan teman di sekolahnya akibat temannya yang bercanda 

mengenai orangtuanya.Hal ini dapat menjadi sebuah bukti bahwa 

SY mudah emosi dengan bertindak agresif pada siapapun. 

SY sempat merasa bahwa perceraian kedua orangtuanya 

adalah kesalahan dirinya, bahwa SY berandai jika dulu tidak 

menyampaikan segala yang dilihatnya ke ibunya maka perceraian 

orangtuanya pun tidak akan terjadi. 

Kegiatan sehari-hari SY membuat SY merasa kehilangan 

sosok ibu dalam hidupnya. Dulu SY adalah anak yang bergantung 

pada ibunya dan ibunya yang selalu mengurus dan memenuhi 

kebutuhannya, namun kini SY harus mengatur segala sesuatunya 

sendiri. SY merasa saat ini adalah saat dimana ia harus 

mempelajari segala sesuatu di dunia luar agar kedepannya ia bisa 

hidup lebih baik lagi. 
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SY saat ini cukup senang bersosialisasi dan mencari teman 

di lingkungan sekitarnya. Walaupun SY merasa diterima oleh 

lingkungan sekitarnya, SY hanya menceritakan keadaan 

keluarganya kepada teman-teman terdekatnya saja. Ketika subjek 

sedang menjalankan hubungan dekat dengan wanita yang ia  

suka, subjekpun bertekad untuk berkomitmen dalam menjalin 

hubungan dekat dengan orang lain, karena SY tidak mau 

mempermainkan wanita dan menyakiti hatinya seperti yang ayah 

SY lakukan ke ibu SY. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan 

bahwa perceraian orang tua SY cukup memberikan dampak positif 

dan juga negatif dalam kehidupan SY saat ini. Dampak positif 

yang terlihat dari SY saat ini adalah SY menjadi anak  yang 

mandiri dalam mengurus kebutuhannya sendiri, hal ini 

dikarenakan tidak adanya ibu di sisinya membuat SY 

memberanikan diri untuk mengurus apapun sendiri. Selain itu SY 

juga suka bersosialisasi dengan siapapun di sekitarnya seperti 

mengikuti hobinya menari dan SY juga berkomitmen baik dalam 

mempertahankan hubungan, baik hubungan dengan teman 

bermain atau dengan kekasihnya. Perceraian orangtua SY tidak 

membuat SY lupa untuk tetap berkomunikasi baik dengan ibunya 

yang tidak tinggal 1 rumah dengannya. Di sisi lain, dampak negatif 

juga muncul pada diri SY yaitu SY merasa marah (agresif) ketika 

ada orang lain yang menyinggung permasalahan yang terjadi 

dalam keluarganya, di awal perceraian orangtuanya SY pernah 
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menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian orangtuanya tersebut, 

rasa sedih juga terbendung ketika SY hampir setiap hari 

merindukan ibunya dan merasa kehilangan sosok ibu dalam 

hidupnya. Hilangnya minat belajar SY juga terlihat ketika SY malas 

belajar dan lebih memilih membolos dan merokok di luar sekolah 

bersama teman-temannya hingga menyebabkan SY sering diberi 

hukuman akibat pelanggaran aturan sekolah yang sering ia 

lakukan. 

Subjek merasa bahwa perceraian yang terjadi pada 

orangtuanya memang begitu menyakitkan hati dan membawa 

kesedihan bagi keluarga, namun di sisi lain setelah terjadinya 

perceraian ini membuat subjek berani untuk mengandalkan diri 

sendiri dalam menjalani kehidupannya kini. Selain itu subjek juga 

mengatakan bahwa dirinya mengalami beberapa perubahan yaitu 

seperti tidak mengandalkan orang lain lagi, berani menanggung 

resiko, berani mengambil keputusan sendiri dan belajar segala hal 

yang baik untuk dirinya. Bagi masa depannya kelak, Bertekad 

untuk tidak mengikuti jejak orangtuanya dan berani merubah diri 

menjadi lebih dewasa agar di masa depan kelak menjadi manusia 

berguna bagi sesama. 

Berikut adalah intensitas tema dampak psikologis pada 

subjek I yang dapat dilihat pada tabel 4.04. 
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Tabel 4.04. Intensitas Tema Dampak Psikologis pada Subjek I 
 

No. Tema Koding Inten 
sitas 

Keterangan 

1. DAMPAK Kemandirian KD +++ Subjek mandiri 
 POSITIF    dalam memenuhi 
     kebutuhan dirinya 
     seperti mengurus 
     rumah, memasak, 
     mengurus 
     keperluan sekolah 
     dan menangani 
     segala hal sendiri 
     tanpa bantuan 
     orang lain. 
  Komunikasi yang KO + Subjek tetap 
  baik dengan   menjalin 
  orangtua yang tidak   komunikasi yang 
  tinggal bersama (*)   baik dengan 
     ibunya yang saat 
     ini tinggal di luar 
     kota. 
  Sosialisasi tinggi (*) ST +++ Subjek tidak 
     memilih dalam 
     berteman, pasca 
     perceraian 
     orangtuanya 
     subjek bergaul 
     dan menjalin 
     relasi sebanyak 
     mungkin di 
     sekolah maupun 
     di luar sekolah 
     agar bisa 
     mengetahui dan 
     belajar dunia luar 
     yang tidak ia 
     dapatkan di 
     rumah. 
  Dukungan dari SB +++ Teman-teman 
  teman sebaya (*)   subjek selalu 
     memberikan 
     dukungan berupa 
     semangat dan 
     canda tawa ketika 
     subjek sedang 
     memiliki masalah. 

2. DAMPAK Kesepian KP ++ Ketika 
 NEGATIF    keluarganya pergi 
     bekerja dan 
     teman-temannya 
     tidak bisa 
     berkunjung 
     membuat subjek 
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     merasa kesepian 
karena dulu 
biasanya di 
temani oleh 
ibunya di rumah. 

Kemarahan KM ++ Rasa marah 
   sering muncul 
   ketika subjek 
   melihat ayahnya 
   perhatian pada 
   ibu tirinya dan 
   membela ibu 
   tirinya daripada 
   dirinya. 

Kehilangan KL +++ Subjek merasa 
   kehilangan sosok 
   ibu dalam 
   hidupnya karena 
   ibu tirinya tidak 
   memberikan 
   perilaku baik 
   padanya dan 
   membuat subjek 
   merindukan 
   ibunya setiap 
   saat. 
Menyalahkan diri MS ++ Awal perceraian 
sendiri    orangtua, subjek 

    sempat 
    menyalahkan 
    dirinya atas 
    perceraian kedua 
    orangtuanya 
    karena subjek 
    yang telah 
    membuat ibunya 
    melihat bukti 
    perselingkuhan 
    ayahnya. 

Kesedihan KS ++ Subjek 
   mengalami 
   kesedihan yang 
   cukup mendalam 
   ketika subjek 
   mengingat ibunya 
   dan ketika ada 
   orang yang 
   membahas 
   tentang ibu. 
Agresif AG ++ Subjek memiliki 

   sifat yang mudah 
   emosi ketika ada 
   orang lain 
   membahas atau 
   mengejek 
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     keluarganya 
hingga pernah 
terjadi 
pertengkaran 
dengan pukulan. 

Kehilangan minat MJ +++ Subjek tidak lagi 
belajar   rajin belajar di 

   sekolahnya dan 
   lebih memilih 
   untuk membolos 
   sekolah karena 
   merasa malas 
   tidak ada lagi 
   yang 
   membantunya 
   belajar seperti 
   yang dilakukan 
   ibunya dulu 
   hingga membuat 
   subjek tidak naik 
   kelas 1 kali. 

Terlibat kegiatan MA +++ Pelanggaran 
yang melanggar   aturan sekolah 
aturan   sering dilakukan 

   oleh subjek 
   seperti 
   pertengkaran, 
   membolos dan 
   merokok di 
   sekolah hingga 
   sempat membuat 
   nenek subjek 
   dipanggil ke 
   sekolah 
   menghadap guru 
   BP. 

 
 

Keterangan : 
 

+++ : intensitas tinggi 
 

++ : intensitas sedang 
 

+ : intensitas rendah 

 
(*) : temuan dalam penelitian 



61 
 

 
 
 
 

 

Berdasarkan dampak psikologis perceraian orang tua pada remaja yang 

telah dipaparkan diatas, didapatkan data tambahan dampak positif pada 

subjek yaitu komunikasi baik dengan orangtua yang tidak tinggal bersama 

dan adanya perilaku sosialisasi yang tinggi pada lingkungannya serta 

adanya dukungan dari teman sebaya. 



 

 
 

 

FAKTOR PENYEBAB 

PERCERAIAN ORANG TUA 

 
 

 

FAKTOR INTERNAL 
 

1. Mengabaikan 

kewajiban di dalam 

keluarga 

2. Penyiksaan fisik. 

3. Sering mabuk. 

 

FAKTOR 

EKSTERNAL 

1. Selingkuh. 

2. Kesibukan. 

 
 

 

 
 

 
DAMPAK POSITIF 

YANG MUNCUL 

1. Kemandirian. 

 
 
 
 
 
 
 

DAMPAK POSITIF 

TEMUAN BARU 

1. Komunikasi yang 

baik dengan ibu 

kandung. 

2. Sosialisasi tinggi 

dengan 

lingkungan 

 
 

 
PERCERAIAN ORANG TUA 

 
 
 
 

 
DAMPAK PSIKOLOGIS PERCERAIAN 

ORANGTUA PADAREMAJA 

 
 
 

MAKNA PERCERAIAN 
 

Bertekad untuk tidak mengikuti 

jejak orangtuanya dan berani 

merubah diri menjadi lebih 

dewasa agar di masa depan 

kelak menjadi manusia berguna 

bagi sesama. 

DAMPAK NEGATIF 
YANG MUNCUL 

1. Kesepian 

2. Kemarahan 

3. Kehilangan 

4. Menyalahkan diri 

sendiri 

5. Kesedihan 

6. Agresif 

7. Kehilangan minat 

belajar 

8. Terlibat kegiatan 

yang melanggar 

aturan 

 
 

 
DAMPAK NEGATIF 

TEMUAN BARU 

1. − 

 
 
 
 
 
 
 

Skema 2. Faktor Penyebab, Dampak Psikologis dan Makna Perceraian Orang Tua pada Subjek I. 
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e. Analisis Kasus Subjek 
 

Subjek adalah anak pertama dan anak tunggal di keluarganya. keluarga 

subjek merupakan keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, ibu dari ayah subjek 

dan subjek sebagai anak satu-satunya di keluarga ini. Keluarga subjek sudah 

serimg kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan oleh ayah dan 

ibu subjek bahkan terkadang nenek subjek juga ikut campur pada perselisihan 

atau pertengkaran orangtua subjek. Pertengkaran yang sering terjadi pada 

keluarga subjek ini menyebabkan ayah subjek jarang berada di rumah dan setiap 

hari pulang ke rumah tengah malam hingga menjelang pagi. Bahkan menurut 

triangulasi (nenek) subjek, bahwa telah banyak kasus terjadi pada ayah subjek 

hingga sempat terjerat narkoba dan membuat ayah subjek masuk ke penjara 

untuk waktu yang lama. 

Penghasilan keluarga subjek cukup memadai untuk keluarga 

kecilnya, namun ayah subjek lebih sering menggunakan uang kerjanya untuk 

dirinya sendiri dan jarang memberikan nafkah pada keluarganya sehingga 

membuat nenek subjek sering memberikan uang pada ibu dan juga kepada 

subjek. Pekerjaan ayah subjek adalah memodifikasi mobil-mobil perlombaan 

yang sering diadakan oleh event rokok ternama di Indonesia. Bahkan ayah 

subjek memiliki nama club modifikasi sendiri yang diciptakan kira-kira  sejak 

tahun 2006 silam. Pekerjaan ayah subjek sering kali membuat ayah subjek 

didampingi oleh beberapa wanita sebagai SPG rokok dan SPG atau model mobil 

yang dibawakan oleh acara perlombaan, hal ini membuat ayah subjek sering 

pergi ke diskotik dan sempat terjerat hukuman penjara akibat mengonsumsi 

narkotika. Hal ini membuat ayah subjek semakin jarang pulang ke rumah dan 

menjadi sering mabuk akibat kecanduan minuman alkohol. Minuman alkohol ini 
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sering kali membuat ayah subjek mabuk berat hingga pulang ke rumah dengan 

keadaan mabuk dan memarah-marahi orang di rumahnya. Efek mabuk yang 

muncul pada diri ayah subjek membuat ibu subjek terkena pukulan dari ayah 

subjek yang mabuk berat, subjek mengetahui hal tersebut karena cerita dari 

nenek subjek. 

Beberapa hal ini kemduian memicu ayah subjek sering berperilaku 

agresif pada keluarganya dengan berperilaku keras pada subjek maupun pada 

ibu subjek. Kekerasan yang sering dialami subjek dan ibu subjek ketika ayah 

subjek sedang marah atau mabuk seperti pukulan, tamparan, tendangan kaki 

hingga melemparkan barang. 

Penyiksaan fisikpun masih diterima oleh ibu subjek dengan sabar, lalu 

suatu ketika subjek sempat memergok handphone ayah subjek yang berdering 

kencang karena ada telepon yang masuk namun dengan nama „barcelona‟, hal 

ini membuat subjek bingung dan tidak memberitahukan telepon tersebut pada 

ayahnya. Beberapa menit kemudian, muncul SMS dari handphone ayah subjek 

dengan nama „barcelona‟ tersebut mengirimkan SMS layaknya sepasang 

kekasih. Subjekpun kaget dan langsung memberitahukan isi SMS tersebut pada 

ibu subjek. Hal ini membuat ibu dan ayah subjek bertengkar hebat, karena ayah 

subjek tertangkap telah selingkuh dengan wanita lain yang disembunyikannya 

sudah cukup lama. Wanita selingkuhan ayah subjek adalah kenalan ayah subjek 

di tempat diskotik yang kerap kali didatangi oleh ayah subjek. Pertengkaran 

orangtua subjek pada hari itu membuat orangtua subjek memutuskan untuk 

berpisah untuk selamanya, gugatan cerai pertama dilakukan oleh ibu subjek 

karena tidak terima selama ini diperlakukan bukan seperti istri dan ditambah 

dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah subjek. Ibu subjek 



65 
 

 

 

memutuskan untuk bercerai dan kembali ke kampung halamannya di kota 

Malang dan meninggalkan subjek di Semarang bersama nenek subjek. 

Setelah orangtua subjek resmi bercerai, subjek tinggal di Semarang 

bersama nenek dan ayahnya karena sekolahnya yang belum selesai sementara 

itu ibu subjek memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengan ayah subjek dan 

pergi ke kota asalnya yaitu di Malang. Selama ibu subjek sudah tidak lagi di sisi 

subjek, subjek kini di asuh oleh nenek subjek dan nenek subjek memberikan 

uang saku untuk subjek di sekolah. Namun nenek subjek juga memiliki  

kesibukan bekerja di toko yang membuat subjek lebih sering sendiri di rumah 

atau melakukan aktivitas sendirian. Hal ini membuat keadaan rumah subjek 

menjadi lebih sepi dari sebelumnya dan membuat subjek lebih sering bermain 

bersama teman-temannya di luar rumah dengan pergi berlatih menari atau 

nongkrong merokok di warung dekat rumahnya. 

Pendidikan yang saat ini sedang dijalani oleh subjek adalah SMA kelas 2. 

Berdasarkan triangulasi dengan nenek subjek, saat ini subjek terlihat jarang 

belajar dan lebih banyak pergi bersama teman-temannya hingga pulang larut 

malam bahkan pagi-pagi subuh, sehingga membuat subjek sering membolos 

sekolah. Subjek juga pernah bercerita bahwa dulu ketika di rumah masih ada 

ibunya, subjek merasa lebih senang berada di rumah dan giat belajar agar 

mendapat pujian dari ibunya, karena dulu ibu subjek terbiasa memberikan 

semacam reinforcement untuk subjek dengan memasak makanan kesukaan 

subjek ketika subjek mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Namun saat ini 

keadaan sudah berbeda, subjek merasa malas belajar dan ke sekolah karena 

tidak ada lagi hal-hal yang membuat subjek bersemangat ke sekolah dan tidak 

ada yang memperhatikan dirinya lagi di rumah. Hal ini membuat nenek subjek 



66 
 

 

 

sering menjadi wali subjek untuk datang ke sekolah menghadap ke guru BP 

karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan subjek di sekolah begitu 

banyak dan sempat dinyatakan tidak naik kelas karena nilai-nilainya yang di 

bawah rata-rata. 

Teman-teman subjek menganggap subjek adalah teman yang baik dan 

mudah bergaul dengan siapapun, teman subjek juga tidak ingin subjek menjadi 

buruk di sekolah maupun di rumah sehingga teman-teman subjek juga selalu 

mengingatkan subjek ketika subjek sudah melewati batas kenakalannya. Setiap 

harinya subjek lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya dibandingkan 

dengan keluarganya, hal ini membuat sifat dan sikap subjek cenderung  

mengikuti gaya teman-temannya yang membuat dirinya nyaman dengan sikap 

tersebut yaitu seperti terbiasa mengucapkan kata-kata kasar dan agresif seperti 

mudah memukul orang lain. Peneliti mengetahui hal ini dari triangulasi dengan 

nenek subjek yang pernah bertanya dengan teman wanita subjek di sekolah. 

Subjek sempat bercerita bahwa sebenarnya ia rindu dengan keluarganya 

dulu yang lengkap dan subjek merasa tidak masalah apabila ayahnya jarang 

pulang namun subjek merasa akan lebih baik apabila mengetahui bahwa 

keluarganya tetaplah utuh. Walaupun subjek tidak bisa setiap hari bertemu 

dengan ibunya lagi, subjek tetap bisa berkomunikasi dengan ibunya setiap hari 

lewat handphone dengan videocall untuk saling menyapa dan menanyakan 

kabar. Walau setiap hari ibu subjek selalu telepon, tetap saja subjek merasa 

kehilangan peran ibu dalam hidupnya. Perasaan kehilangan dirasakan oleh 

subjek ketika subjek sedang dihadapkan oleh hal-hal yang membuat subjek 

teringat oleh ibunya dan kenangan-kenangan ibunya sewaktu di rumah. Subjek 

juga bercerita bahwa dirinya mudah terbawa mood ketika ada orang yang 
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membicarakan ibunya atau ketika saudaranya datang dan membicarakan 

tentang ibunya, hal ini membuat subjek sedih dan merasa kesepian hingga 

diluapkannya dengan menangis. Ayah dan nenek subjek tidak sedekat seperti 

subjek dekat dengan ibunya, kasih sayang ibu pada subjek tidak tergantikan oleh 

siapapun. 

Makna perceraian bagi subjek sendiri adalah bahwa di masa depan 

subjek berusaha bertekad untuk tidak mengalami hal yang sama seperti 

orangtuanya dan tidak ingin hal yang sama terjadi pada keluarganya di masa 

depan . Subjek juga berusaha merubah diri menjadi lebih dewasa agar di masa 

depan kelak menjadi manusia yang lebih berguna bagi sesama dan keluarganya. 
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4.04.02. Hasil Pengumpulan Data Subjek II 
 

a. Identitas Subjek 
 

Nama : ME 
 

Usia : 21 Tahun 
 

Jenis Kelamin : Perempuan 
 

Anak ke - : 2 dari 2 bersaudara 
 

Domisili : Semarang 
 

Pendidikan : Mahasiswi 
 

Tinggal dengan : Ibu 
 

b. Hasil Observasi 
 

ME adalah anak remaja yang berusia 21 tahun, memiliki 

postur tubuh tidak terlalu tinggi, berkulit putih, tubuhnya berisi, 

memiliki rambut lurus panjang dan berwarna hitam. 

Peneliti menemui ME pukul 10 pagi di rumahnya sesuai 

dengan janji dengan ME. Pertemuan ini dilakukan di rumah karena 

ME sedang sibuk membuat tugas kuliah di rumah dan jarang keluar 

rumah. 

Ketika peneliti datang menemui ME, terlihat ME sudah 

menunggu peneliti di depan rumah dan langsung membukakan 

pintu pagar rumahnya untuk peneliti. ME mempersilahkan peneliti 

untuk masuk ke rumahnya dan posisi rumah ME langsung masuk  

ke ruang tengah jadi tidak ada ruang tamunya. Ketika peneliti 

masuk ke ruang tengah rumah ME, suasana rumah ME cukup sejuk 

dan terang karena banyak jendela di rumah ME. Selain itu tata 

rumah ME juga rapi dan bersih sehingga peneliti melakukan 
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wawancara dengan duduk di lantai yang disediakan karpet di 

bawahnya. 

ME bersikap ramah pada peneliti dan peneliti duduk 

berhadapan dengan ME. Lalu ketika peneliti dan ME memulai 

obrolan ringan, ada pembantu rumah ME yang datang 

membawakan minuman dan snack untuk peneliti dan juga ME. 

Saat wawancara dimulai, ME terlihat sedikit canggung dan 

sulit untuk merangkai kata-kata ketika menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. Rasa canggung ME hilang sedikit demi 

sedikit ketika peneliti mengatakan bahwa sesi tanya jawab ini akan 

disamarkan namanya dan tidak akan direkam, seusai itu ME terlihat 

menjawab pertanyaan dari peneliti lebih tenang dan santai. 

Ketika sedang menjawab pertanyaan dari peneliti, ME lebih 

banyak menggunakan gerakan tangan dengan memainkan bolpoin 

di tangannya. Lama-kelamaan ME mulai terlihat santai dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan senyum dan tertawa. 

Namun ekspresi tawa ME hilang ketika membahas permasalahan 

orangtuanya dan membahas tentang kejadian hidupnya dulu 

bersama ayahnya. Tidak lama kemudian, ketika ditanya mengenai 

kehidupannya pasca perceraian orangtuanya subjek menjawab 

dengan lugas dan semangat dalam menyampaikan pengalamannya 

tersebut. 

Saat wawancara kedua berlangsung, ME terlihat lebih santai 

dari sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

di jawab dengan santai dan lugas. Ketika membahas kembali 
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mengenai perceraian orangtua ME, ekspresi ME menjadi datar dan 

tidak tersenyum. ME menjawab pertanyaan subjek dengan 

mengalihkan pandangannya ke lantai dan mengayunkan kakinya. 

Beberapa pertanyaan dijawab oleh ME hampir sama dengan yang 

dijawabnya saat wawancara pertama. Nada bicara ME saat 

menjawab pertanyaan subjek pun tetap berubah-ubah, seperti saat 

ditanya mengenai kehidupannya saat ini ME cenderung menjawab 

dengan santai dan menjawab pertanyaan dengan melihat ke arah 

peneliti. Namun ketika ditanya mengenai orangtuanya yang sudah 

bercerai, ekspresi subjek berubah menjadi datar, pandangannya ke 

arah lantai dan nada bicara pun berubah menjadi lebih rendah. 

c. Hasil Wawancara 
 

1. Hasil wawancara dengan subjek 
 

1) Latar belakang subjek 
 

ME merupakan anak kedua dari dua bersaudara dalam 

keluarganya. ME mempunyai kakak laki-laki yang rentang 

usianya 2 tahun lebih tua dan saat ini kuliah magang di luar 

kota sehingga jarang berada di rumah. ME juga adalah 

seorang mahasiswi di salah satu universitas di semarang 

yang saat ini tengah mempersiapkan skripsinya di semester 7 

nya. 

Saat ini ME tinggal bersama ibu dan neneknya. Orang 

tua ME telah bercerai sejak 2 tahun yang lalu, sejak saat itu 

ayah ME meninggalkan rumah dan tinggal di rumah sendiri. 

Nenek ME ikut tinggal di rumah ME dan ibunya, hingga saat 
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ini ibu ME membuka usaha katering masakan rumahan 

bersama nenek ME. 

2) Jangka waktu perceraian orang tua subjek 
 

Orang tua subjek bercerai tahun 2016 ketika subjek 

awal masuk universitas. Ketika penelitian ini dilakukan, 

orangtua subjek telah bercerai 2 tahun yang lalu. 

3) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian 
 

Menurut ME, sebelum orang tuanya bercerai mereka 

merupakan keluarga biasa dengan konflik adu mulut yang 

biasa terjadi di keluarga ME. Ayah ME memiliki pekerjaan 

menjadi sales, dan ibu ME adalah ibu rumah tangga yang 

pekerjaannya hanya mengurus rumah, karena ibu ME tidak 

diperbolehkan bekerja oleh ayah ME tanpa alasan yang jelas, 

namun ibu ME tetap harus menafkahi biaya keluarga dengan 

uang seadanya. 

Akhirnya ME mengetahui bahwa perceraian 

orangtuanya diakibatkan oleh permasalahan ekonomi di 

dalam keluarganya. Hal ini dikarenakan ayah ME memakai 

uang hasil kerjanya untuk berjudi sehingga ayah ME tidak 

pernah memberikan nafkah untuk keluarganya dan hal ini 

membuat ibu ME menjual harta miliknya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga akhirnya ibu ME 

memutuskan untuk bercerai karena kebiasaan ayah ME yang 

berjudi tidak berhenti. 

4) Kehidupan keluarga subjek setelah perceraian 



72 
 

 

 

Setelah perceraian kedua orangtuanya, Ibu ME  saat 

ini tidak lagi menjadi ibu rumah tangga saja namun juga 

bekerja membuka usaha katering masakan rumahan di 

rumahnya dan dibantu oleh nenek ME yang penghasilannya 

untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. 

Pengaruh yang dirasakan ME setelah perceraian 

orangtuanya adalah ME merasa marah kepada ayahnya 

karena tidak menafkahi keluarganya dengan sebagaimana 

mestinya dan malah menghambur-hamburkan hasil kerjanya 

untuk berjudi dengan teman-temannya. Namun, ME 

sebenarnya juga merasa sedih karena orangtuanya tidak 

lengkap seperti dulu, dan sempat merasa kehilangan sosok 

ayah dalam kehidupannya. Rasa kesepian juga dirasakan 

oleh ME ketika keluarganya pergi ke luar kota semua, 

terkadang ME kesepian merasakan sendiri di rumah dan 

terkadang membayangkan ayahnya di rumah. Dengan 

berjalannya waktu, saat ini ME sudah dapat menerima 

kenyataan bahwa perceraian orangtuanya adalah jalan terbaik 

untuk keluarganya saat ini. 

Selain itu setelah perceraian terjadi, ME mengalami 

beberapa perubahan dalam hidupnya. Menurut ME, ME 

adalah anak yang cukup agresif dan mengekspresikan 

dengan menggertakkan barang. ME juga anak yang cukup 

senang berteman dengan siapa saja dan memiliki teman yang 

banyak hingga memiliki teman dekat laki-laki. Namun ME 
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merasa takut untuk memiliki hubungan lebih dengan teman 

laki-laki karena ME merasa takut sakit hati dan salah memilih 

kekasih. ME memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam 

memilih pasangan. 

Teman-teman ME juga mengetahui status keluarga 

ME saat ini dan teman-teman ME tidak begitu menanggapi 

status keluarga ME saat ini, disisi lain teman-teman ME juga 

menjadi media pendukung ME dalam hidupnya karena 

kesibukan ibunya membuat ME lebih sering melakukan 

aktivitas bersama pengurus rumah atau bersama temannya 

saja. Lalu, di dalam perkuliahan ME juga tidak pernah terlibat 

permasalahan di kampusnya. 

Sekarang ME terbiasa hidup lebih bersosialisasi 

dengan lingkungan sosialnya dan memperbaiki nilai 

perkuliahannya dengan baik agar tidak  mengecewakan 

ibunya kelak karena ME memahami betul kerja keras ibunya 

saat ini adalah untuk dirinya dan kakaknya. Selain itu, ME 

juga merasa menjadi anak yang lebh mandiri dari 

sebelumnya, ME merasa bahwa harus mengatur hidupnya 

sendiri dan memecahkan setiap permasalahan yang ia hadapi 

sendiri tanpa bergantung pada ibu atau neneknya lagi. ME 

belajar untuk tidak menjadi anak yang manja seperti dulu. 

Apabila ME kekurangan uang, ME tidak lagi malu untuk 

bekerja paruh waktu setelah urusan perkuliahannya selesai. 

ME merasa dengan bekerja sendiri akan memberikan dirinya 
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pengetahuan dan wawasan baru. Sikap kemandirian yang 

didapatkan oleh ME tidak lain karena ME sering mengikuti 

organisasi dan kegiatan-kegiatan perkuliahan yang membuat 

dirinya belajar mandiri, memanajemen waktu dan berlatih 

memecahkan masalah sendiri. 

5) Pandangan subjek mengenai makna perceraian orangtua bagi 

kehidupannya di masa depan 

Menurut ME, ME merasa bahwa dampak yang sangat 

dirasa merubah hidupnya saat ini adalah ia merasa harus 

menjadi anak yang lebih mandiri lagi, tidak mengikuti gaya 

orangtuanya yang mudah emosi dan walaupun ada ibu dan 

teman disekelilingnya namun ME tetap saja rasa kehilangan 

tetap terasa dalam diri ME. 

Subjek belajar memahami bahwa kehidupan rumah 

tanggapun dapat goncang karena suatu masalah dan tidak 

bisa diselesaikan dengan perdamaian, maka subjek 

mengambil sisi positif dari perceraian orangtuanya dan akan 

terus belajar memahami bahwa kehidupan tidak hanya 

berhenti di satu titik saja namun tetap harus survive dalam 

menjalani hidup dengan kondisi apapun. Subjek juga 

menerima bahwa yang terjadi dalam hidupnya kini adalah 

yang terbaik bagi dirinya di masa depan. 

2. Hasil wawancara dengan teman terdekat subjek 
 

a) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian orang tua 
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Menurut KV, sebelum perceraian terjadi ayah dan ibu 

ME cukup sering bertengkar bahkan KV pernah melihat ayah 

dan ibu ME bertengkar hingga mendengar suara barang yang 

di lempar-lemparkan. Menurut KV, dari pandangannya dan 

cerita dari ME mengenai keluarganya, KV merasa bahwa 

perceraian orangtua ME disebabkan oleh ayah ME yang tidak 

memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga 

dengan tidan menafkahi keluarganya sebagai mana mestinya. 

KV mengetahui bahwa ibu ME tidak diperbolehkan bekerja 

hingga kekurangan biaya sampai menjual harta miliknya 

untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, ibu ME 

memutuskan untuk bercerai karena tidak tahan dengan 

kelakuan ayah ME karena dirasa telah menyulitkan kehidupan 

keluarga ME dan membuat anak-anak ikut menderita karena 

hidup berkekurangan. 
 

b) Keadaan keluarga subjek setelah perceraian orang tua 

Perceraian orangtua berpengaruh pada keluarga ME 

saat ini. Saat ini ibu ME bekerja sebagai tulang punggung 

keluarga. Pasca perceraian orangtua, ME tidak pernah 

bertemu dengan ayahnya lagi dan tidak berkomunikasi lagi. 

Ayah ME pun tidak pernah berkunjung untuk menemui ME 

dan kakaknya sekalipun. 

ME sering bercerita pada KV bahwa ia rindu ayahnya 

namun juga tidak ingin bertemu lagi karena ME takut akan 

membuat ibunya mengingat masa lalu yang buruk dengan 
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ayahnya. ME menjadi sering berada di rumah sendirian atau 

hanya ditemani oleh pembantunya karena ibunya saat ini 

bekerja dan kakaknya lebih sering di luar kota untuk kuliah. 

c) Perubahan yang dialami subjek pasca perceraian orang tua 

Perceraian orangtua berpengaruh pada sikap ME saat 

ini. Sejak perceraian orangtuanya, ME menjadi anak yang 

mudah murung dan sedih. Apabila ditanya, ME sering 

mengatakan bahwa ME merindukan sosok ayah dalam 

kehidupannya seperti dulu dan membuat ME terbayang- 

bayang ayahnya walaupun ME membencinya. ME juga 

menjadi anak yang mudah merasa ketakutan apabila di dekati 

oleh anak laki-laki karena merasa takut jika menjalin 

hubungan serius dengan laki-laki yang salah dan ME takut 

mengalami kejadian seperti yang ibunya alami yaitu bercerai. 

d. Hasil Ringkasan Wawancara 
 

ME adalah remaja yang mudah bergaul dengan lingkungan 

sosialnya. Dengan dukungan dari teman-temannya, kini ME 

membiasakan diri untuk hidup bersosialisasi dengan sekitarnya 

lebih baik lagi dan juga mengatur emosinya dengan baik termasuk 

sikapnya juga pada keluarganya saat ini. Prestasi ME pun menjadi 

meningkat pasca perceraian orangtuanya, karena ME merasa 

bahwa ia tidak ingin mengecewakan ibunya yang telah memikul 

beban keluarganya saat ini. 

ME merasa diterima oleh lingkungan sosialnya dan tidak 

menarik diri dari lingkungan sosialnya. ME tidak menyangkal 
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mengenai perceraian orangtuanya yang telah terjadi. ME juga 

mengetahui bahwa hanya teman-teman terdekatnya yang 

mengetahui keadaan keluarga ME saat ini. Teman-teman ME pun 

tidak begitu mempermasalahkan keadaan keluarga ME sekarang, 

bahkan ME mengatakan bahwa teman-temannya lah yang 

memberikan ia support agar bisa melewati semua ini dengan lapang 

dada dan ikhlas. 

Sikap ME yang dahulu manja kini menjadi anak yang cukup 

mandiri untuk mengatur kehidupannya sendiri. ME merasa tidak 

ingin membebani keluarganya dengan explore dunia luar sendiri. 

ME saat ini bekerja paruh waktu untuk menambah uang sakunya 

dan tidak meminta pada ibunya lagi. selain itu ME juga belajar untuk 

mengatur kegiatannya sendiri, memanajemen waktu agar efisien 

dan belajar untuk menghadapi serta memecahkan permasalahan 

yang ia hadapi sendiri. 

Prestasi ME di perkuliahannya juga meningkat pasca 

perceraian orang tuanya. ME merasa bahwa ia harus memberikan 

prestasi yang terbaik agar tidak mengecewakan ibunya dan juga 

mengingat ibu ME yang berusaha memperbaiki ekonomi 

keluarganya saat ini juga membuat ME merasa ingin membuat 

ibunya bangga akan dirinya. 

Sikap ME yang masih melekat pada ME pasca perceraian 

orangtuanya adalah mudah marah dan emosi pada beberapa hal 

yang dirasa membuatnya tidak nyaman. ME merasa bahwa dengan 

bersikap galak akan membuat orang disekitarnya tidak semena- 
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mena dengannya, mengingat kejadian yang sering terjadi dalam 

keluarganya di masa lalu. 

Di sisi lain, ME juga merasa takut untuk menjalin hubungan 

lebih dekat dengan laki-laki, karena ME takut bila disakiti dan 

dibohongi yang nantinya juga akan ditinggalkan oleh pasangan 

seperti kehidupan ibunya saat ini. Walaupun perilaku mudah marah 

dan emosi ME tidak seperti dulu, namun sifat agresif pada diri ME 

masih ada hingga saat ini dan hal ini diakui oleh teman terdekat ME 

dan pembantu rumah tangga ME. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan 

bahwa perceraian orang tua ME cukup memberikan dampak positif 

dan juga negatif dalam kehidupan ME. Dampak positif bagi ME 

pasca perceraian orangtuanya antara lain seperti saat ini ME 

menjadi anak yang lebih mandiri dari sebelumnya, prestasi ME 

meningkat dari semester sebelumnya dan ME memilih untuk 

bersosialisasi di lingkungan perkuliahannya dengan aktif mengikuti 

organisasi agar dapat belajar berbagai hal yang tidak pernah ME 

dapatkan selama ini. 

Selain itu ada dampak negatif yang ada pada diri ME pasca 

perceraian orangtuanya, hal ini meliputi rasa marah seperti dendam 

yang tidak bisa hilang dari hatinya, perasaan sedih mengenai 

keadaan keluarganya saat ini, rasa kehilangan sosok ayah dalam 

hidup juga dirasakan oleh ME walaupun ia membencinya dan sikap 

mudah emosi yang masih melekat pada diri ME. ME juga memiliki 
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banyak ketakutan dalam hidupnya, ketakutan yang ME alami yaitu 

menjadi takut untuk dibohongi, disakiti dan akhirnya ditinggalkan. 

Makna perceraian orang tua bagi subjek adalah subjek 

belajar memahami bahwa kehidupan rumah tanggapun dapat 

goncang karena suatu masalah dan tidak bisa diselesaikan dengan 

perdamaian, maka subjek mengambil sisi positif dari perceraian 

orangtuanya dan akan terus belajar memahami bahwa kehidupan 

tidak hanya berhenti di satu titik saja namun tetap harus survive 

dalam menjalani hidup dengan kondisi apapun. Subjek juga 

menerima bahwa yang terjadi dalam hidupnya kini adalah yang 

terbaik bagi dirinya di masa depan. 

Berikut adalah intensitas tema dampak psikologis pada 

subjek II yang dapat dilihat pada tabel 4.05. 
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Tabel 4.05. Intensitas Tema Dampak Psikologis pada Subjek II 
 

Tema  

Koding 
 

Inten 
sitas 

 

Keterangan 

DAMPAK 
POSITIF 

1. Kemandirian KD ++ Sikap  ME berubah 
menjadi    mandiri  dan 
tidak manja lagi seperti 
mengatur    kegiatannya 
sendiri, bekerja paruh 
waktu   untuk   uang 
sakunya, belajar untuk 
manajemen waktu agar 
efisien setiap  harinya 
dan     memecahkan 
permasalahannya 
sendiri tanpa bantuan 
orang lain 

2.Prestasi 
meningkat (*) 

PM + Pasca perceraian 
orangtuanya, ME yang 
dulu nilainya turun 
hingga  harus 
mengulang beberapa 
mata kuliah kini belajar 
dengan rajin agar tidak 
mengecewakan ibunya. 

3. Sosialisasi tinggi 
(*) 

ST +++ Kini subjek lebih memilih 
untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan di 
perkuliahannya karena 
subjek merasa dengan 
menjalin pertemanan 
dengan orang-orang 
sebanyak mungkin 
membuat dirinya lebih 
bisa belajar memahami 
dunia luar dengan baik 
dan bisa hidup mandiri 
dari pengetahuan yang 
didapatkannya dan yang 
diberikan oleh 
lingkungan sekitarnya 
tersebut. 

DAMPAK 
NEGATIF 

1. Kesepian KP ++ Subjek merasa kesepian 
ketika ia berada di 
rumah sendirian dan 
terkadang mengingat 
kenangan bersana 
ayahnya dulu di rumah 

2. Kemarahan KM +++ Subjek masih memiliki 
rasa marah pada 
ayahnya karena 
perbuatannya yang 
telah menghabiskan 
uang  untuk  berjudi dan 
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    tidak bertanggung jawab 
atas keluarganya dulu 
hingga hidup 
berkekurangan. 

3.Kehilangan KL ++ Rasa kehilangan juga 
sempat dirasakan oleh 
subjek karena merasa 
keluarganya tidak utuh 
dan merindukan 
ayahnya. 

4. Kesedihan KS +++ Subjek merasa sedih 
ketika melihat kembali 
keluarganya tidak utuh 
lagi dan benar-benar 
merasa tidak ada lagi 
sosok ayah dalam 
hidupnya dan 
keluarganya. 

5. Ketakutan KT + Perasaan takut begitu 
melekat pada  diri 
subjek, subjek menjadi 
takut untuk menjalin 
hubungan serius 
dengan laki-laki karena 
merasa takut untuk 
dibohongi, disakiti dan 
akhirnya  akan 
ditinggalkan oleh 
pasangan seperti yang 
dialami orangtuanya. 

 6. Agresif AG ++ Subjek menjadi anak 
agresif yang mudah 
meluapkan emosi dan 
kemarahannya dengan 
menggertakkan barang 
yang ada di dekatnya. 

Keterangan : 
 

+++ : intensitas tinggi 
 

++ : intensitas sedang 
 

+ : intensitas rendah 
 

(*) : temuan dalam penelitian 
 

Berdasarkan dampak psikologis perceraian orang tua pada remaja yang 

telah dipaparkan diatas, didapatkan data tambahan dampak positif pada subjek 

yaitu prestasi belajar meningkat serta memiliki sikap sosialisasi yang tinggi 

terhadap lingkungan sekitarnya saat ini. 



 

 

 
MAKNA PERCERAIAN 

Mengambil sisi positif dari perceraian 

orangtuanya: belajar memahami 

kehidupan tidak hanya berhenti di satu 

titik namun tetap harus survive dalam 

menjalani hidup dengan kondisi apapun 

dan menerima bahwa yang terjadi saat ini 

adalah yang terbaik bagi dirinya di masa 

depan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skema 3. Faktor Penyebab, Dampak Psikologis dan Makna Perceraian Orang Tua pada Subjek II. 
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FAKTOR PENYEBAB 

PERCERAIAN ORANG TUA 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 

1. 

 

 
2. 

Mengabaikan 

kewajiban di dalam 

keluarga 

Permasalahan 

ekonomi 

1. Berjudi 

DAMPAK POSITIF 

YANG MUNCUL 
PERCERAIAN ORANG TUA 

DAMPAK NEGATIF 

YANG MUNCUL 

1. Kemandirian. 

DAMPAK PSIKOLOGIS PERCERAIAN 

ORANGTUA PADA REMAJA 

1. Kesepian 

2. Kemarahan 

3. Kehilangan 

4. Kesedihan 

5. Agresif 

DAMPAK POSITIF 

TEMUAN BARU 

1. Prestasi 

meningkat 

2. Sosialisasi tinggi 

DAMPAK NEGATIF 

TEMUAN BARU 

1. - 
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e. Analisis Kasus Subjek 
 

Subjek adalah anak kedua dari dua bersaudara, subjek memiliki kakak 

laki-laki yang kini tinggal di luar kota untuk bekerja. Ayah subjek bekerja 

wiraswasta dan ibu subjek menjadi ibu rumah tangga menjaga serta mengurus 

rumah. Subjek awalnya bercerita bahwa ayahnya bekerja wiraswasta dan tidak 

menjelaskan pekerjaan ayahnya wiraswasta yang bekerja di bidang tertentu, 

namun di tengah-tengah perbincangan subjek akhirnya mengatakan bahwa 

pekerjaan ayah subjek berbeda-beda karena tidak menetap pekerjaannya. Ibu 

subjek tidak diperbolehkan bekerja oleh ayah subjek karena diminta hanya untuk 

menjaga rumah serta mengurus kedua anaknya saja dan tidak boleh membantu 

bekerja. Hal ini dulu dirasa sebagai sisi positif ayah subjek karena tidak ingin ibu 

subjek banting tulang bekerja, namun ternyata subjek dan ibunya salah sangka. 

Perdebatan hebat antara ayah dan ibu subjek terjadi ketika ibu subjek 

mengetahui bahwa teman ayah subjek datang ke rumah untuk menagih hutang 

dari bermain judi yang belum dilunasi oleh ayah subjek, dari situ ibu subjek 

mengetahui bahwa selama ini ayah subjek bekerja sebagai tukang judi bersama 

kerabatnya. Ibu subjek mulai menyadari karena tidak pernah ada uang 

pemasukan namun hanya pinjam uang kesana kemari untuk bermain judi hingga 

ibu subjek menjual perhiasan miliknya yang nantinya uang tersebut dipinjam oleh 

ayah subjek, namun pinjaman tersebut tidak pernah diganti. Atas perbuatan ayah 

subjek ini membuat subjek dan keluarganya hidup kekurangan hingga membayar 

uang kuliah dan kebutuhan sehari-hari sangat sulit terpenuhi bagi subjek dan 

ibunya karena ibu subjek tidak diperbolehkan bekerja karena nenek subjek  

sering mengatakan bahwa ibu subjek tidak akan hidup enak dengan ayah subjek, 

hal ini menjadi alasan kenapa ibu subjek tidak diperbolehkan bekerja karena 
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tidak ingin di ejek oleh nenek subjek yakni ibu dari ibu subjek. Beberapa hal  

inilah yang menjadi pemicu terjadinya perdebatan hebat dalam keluarga subjek. 

Berdasarkan cerita dari subjek, subjek melihat bagaimana geramnya ibu subjek 

terhadap ayah subjek yang dengan teganya menghabiskan uang untuk bermain 

judi dan tidak pernah terlihat uangnya. Ayah subjek melawan dengan marah- 

marah dan pergi dari rumah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ibu subjek 

memutuskan untuk menceraikan ayah subjek dan kembali tinggal bersama 

nenek subjek. Ayah subjek yang marah membuat keputusan untuk menyetujui 

gugatan perceraian yang diberikan oleh ibu subjek. Nenek subjek sangat ingin 

ibu subjek bercerai dengan ayahnya sejak lama, karena nenek subjek  tahu 

persis bahwa ayah subjek hanya membuat ibu subjek menderita dengan hidup 

berkekurangan. Akhirnya subjek berserta ibu dan kakaknya meninggalkan rumah 

kontrakan tersebut ke rumah nenek subjek, dan ayah subjek juga pergi 

meninggalkan rumah tersebut entah kemana subjek tidak tahu  tempat 

tinggalnya. 

Sejak saat itu subjek bercerita bahwa dirinya sangat terpukul dan sedih 

atas perilaku ayahnya selama ini, subjek hanya mengetahui bahwa ayahnya 

sibuk bekerja namun ternyata berbeda dengan kenyataan bahwa uang mereka 

digunakan oleh ayah subjek untuk bermain judi. Rasa sedih dilampiaskan subjek 

bersamaan dengan rasa marah kepada ayah subjek, hingga kini subjek tidak 

pernah bertemu dengan ayahnya lagi dan tidak berhubungan baik dengan 

ayahnya. Hingga sekarang sifat subjek yang cenderung mudah emosi menjadi 

lebih parah dari sebelumnya, hal ini diutarakan saat triangulasi dengan teman 

subjek bahwa ketika subjek sedang marah atau emosi subjek akan 

melampiaskan kemarahannya dengan menggertakkan barang apapun yang ada 
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disekitarnya dan membanting-banting barang. Menurut teman subjek, subjek 

berperilaku seperti itu karena subjek ingin dimengerti bahwa dirinya sedang 

emosi atau marah. Bahkan di rumah subjek juga mudah marah pada orang- 

prang di rumah apabila yang diinginkannya tidak sejalan dengan harapannya 

seperti ketika subjek sudah membuat rencana kegiatan untuk dirinya namun 

ternyata harus melakukan hal lain di jam yang sama, hal ini membuat subjek 

otomatis marah dan sempat membanting pintu. 

Selanjutnya, dua tahun berlalu membuat subjek terkadang merindukan 

sosok ayah dalam hidupnya, subjek sempat merasa rindu pada ayahnya ketika 

melihat orang lain yang pergi ke suatu tempat dengan keluarga yang utuh yaitu 

bersama ibu dan ayah, namun subjek tidak bisa seperti itu lagi karena mengingat 

perilaku ayahnya yang dulu. Rasa kesepian subjek biasanya dilampiaskan 

dengan menangis atau bercerita dengan teman terdekatnya yang bernama KV. 

KV adalah teman laki-laki subjek sejak dari kecil bersama dan juga satu SMA 

hingga kini masuk di universitas yang sama. Berdasarkan hasil triangulasi  

(teman dekat subjek) KV mengatakan bahwa dirinya hampir menyukai subjek 

namun tidak berani memberikan perasaan lebih, karena KV mengetahui 

semenjak perilaku ayah subjek pada keluarganya, subjek menjadi takut untuk 

dekat dengan laki-laki atau dengan kata lain menjalin hubungan yang lebih serius 

karena subjek takut apabila nanti laki-laki yang disenanginya berperilaku sama 

dengan ayahnya dan menelantarkan dirinya kelak. Rasa ketakutan ini sudah 

banyak diperbincangkan dengan teman-teman subjek yang lain, maka dari itu KV 

hanya bisa menjadi teman curhat subjek hingga sekarang. Rasa ketakutan 

subjek biasanya terlihat ketika ada laki-laki ingin mendekatinya dan subjek 

langsung spontan bersikap acuh lalu menghindar. Teman-teman subjek selalu 
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mendukung dan membantu subjek ketika subjek sedang di masa kesulitan atau 

membutuhkan teman untuk bicara. Teman-teman subjek termasuk KV juga 

selalu mengingatkan subjek ketika subjek berperilaku tidak baik atau berbuat 

salah. Subjek bercerita bahwa dengan adanya teman-teman baik di sisi subjek 

membuat subjek ingin lebih meperbaiki diri karena selalu ada yang  

mengingatkan apabila berperilaku buruk, karena ibu subjek sudah tidak bisa 

mengawasi subjek terus menerus karena kini ibu subjek tengah bekerja catering 

bersama nenek subjek di rumah nenek subjek untuk memperbaiki permasalahan 

ekonomi keluarga subjek saat ini setelah orangtuanya bercerai. 

Di sisi lain, banyak pula teman-teman lain di lingkungan perkuliahan 

subjek yang kini menjadi teman subjek karena subjek saat ini sedang sibuk 

mengikuti banyak kegiatan dan organisasi kampus di fakultasnya karena dengan 

begitu subjek akan memiliki banyak kenalan dan relasi sosial yang lebih luas. 

Subjek menjadi rajin mengikuti beragam kegiatan organisasi setelah orangtuanya 

bercerai, subjek bercerita bahwa alasannya dulu mengikuti banyak kegiatan 

karena dirinya masih merasa sedih atas perceraian orangtuanya dan memilih 

untuk menyibukkan diri dengan mengikuti beragam kegiatan di universitasnya. 

Dengan sering berjalannya waktu, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan subjek 

malah membuat subjek menjadi semakin nyaman mengikutinya karena selain 

memiliki banyak teman, subjek juga menjadi banyak belajar segala hal yang tidak 

subjek dapatkan di rumah maupun di kelas perkuliahannya. Banyak praktek dan 

aktivitas yang dilakukan di organisasi yang diambilnya tersebut. 

Subjek juga memperbaiki nilai di perkuliahannya, mengingat ibunya yang 

banting tulang mencari nafkah untuk membiayai dirinya dan kakaknya, subjek 

ingin membalasnya dengan nilai-nilai diatas rata-rata agar tidak membuat ibunya 
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kecewa. Akibat dari banyaknya organisasi yang diikuti subjek untuk 

melampiaskan rasa sedihnya tersebut, hal tersebut membuat subjek kini terlatih 

untuk menjadi anak yang mandiri, karena dapat berani maju dan melakukan hal 

segalanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Secara otomatis, diri subjek kini 

menjadi anak yang berani mengambil keputusan dan mengurus keperluannya 

sendiri. Bahkan kini subjek berencana untuk membuka usaha bersama teman- 

temannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat dampak psikologis yang baik 

maupun buruk bagi subjek walaupun dampak negatif menjadi lebih dominan 

dibandingkan dengan dampak positif yang muncul pada diri subjek pasca 

perceraian orangtuanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya 

beberapa dampak positif tambahan pada diri subjek seperti prestasi yang 

meningkat dan sikap sosialisasi yang tinggi pada diri subjek menjadi poin positif 

untuk subjek. 

Makna perceraian bagi subjek kini untuk mada depannya adalah bahwa 

banyak pelajaran yang bisa di petik oleh subjek kurang lebih 2 – 3 tahun yang 

lalu semenjak pertengkaran orangtuanya terjadi hingga kini resmi bercerai. 

Subjek belajar memahami bahwa kehidupan rumah tanggapun yang sudah 

bertahun-tahun bersama pun dapat goncang karena suatu masalah yang tidak 

bisa diselesaikan dengan perdamaian, maka subjek mengambil sisi positif dari 

perceraian orangtuanya dan saja namun butuh perubahan diri. Hal ini membuat 

subjek menyadari dan akan terus belajar memahami bahwa kehidupan tidak 

hanya berhenti di satu titik saja namun tetap harus survive dalam menjalani  

hidup dengan kondisi apapun. Subjek juga menerima bahwa yang terjadi dalam 

hidupnya kini adalah yang terbaik bagi dirinya di masa depan. 
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4.04.03. Hasil Pengumpulan Data Subjek III 
 

a. Identitas Subjek 
 

Nama : TP 
 

Usia : 20 Tahun 
 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
 

Anak ke - : 1 / Tunggal 
 

Domisili : Semarang 
 

Pendidikan : Mahasiswa 
 

Tinggal dengan : Ibu 
 

b. Hasil Observasi 
 

Peneliti datang menemui TP tepat pukul 11 siang di rumah 

TP. Saat peneliti sampai di depan rumah TP, peneliti masuk ke teras 

rumah TP dan mengetuk pintu rumah TP dikarenakan rumah TP  

tidak ada pagar rumahnya (tipe cluster). 

Tak lama kemudian, TP membukakan pintu dengan wajah 

tersenyum dan mempersilahkan peneliti untuk masuk ke rumahnya 

lalu TP mengajak peneliti untuk duduk mengobrol di ruang tamu. Ibu 

TP sedang berada di kantor dan TP hanya di rumah dengan 

pembantu dan temannya yang sedang berkunjung main. 

Ketika wawancara dimulai, tiba-tiba teman TP ijin pulang 

terlebih dahulu karena ada urusan mendadak. Lalu wawancara pun 

dimulai dan berjalan lancar, TP terlihat serius menjawab semua 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, bahkan ketika 

handphonenya berbunyi ia tidak menanggapinya dan meminta 

peneliti untuk tetap lanjut mengobrol. Saat diberi pertanyaan, TP 
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sering melihat ke atas untuk mengingat sesuatu dan sesekali 

menggerakkan kaki kirinya ketika menunggu pertanyaan selanjutnya. 

Ketika wawancara berlangsung, TP juga terlihat tidak 

kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya. Ekspresi wajah TP 

berubah peneliti membahas mengenai permasalahan orangtuanya, 

wajahnya menjadi terlihat lebih lesu dan muram. Namun ketika 

membahas mengenai kekasihnya dan teman-temannya, ekspresi 

muramnya berubah menjadi senyuman kecil karena mengingat 

support dari orang terdekatnya. Ketika peneliti membahas mengenai 

dirinya saat ini, TP memberikan ekspresi datar dan cenderung santai. 

TP dapat menjawab semua pertanyaan peneliti dengan baik tanpa 

menghiraukan handphone yang berbunyi sesekali. 

Saat wawancara kedua berlangsung, TP terlihat lebih 

semangat dibandingkan dengan wawancara pertama. TP menjawab 

seluruh pertanyaan dari peneliti dengan santai dan dengan 

menggerakkan kaki kirinya. Ketika membahas mengenai perceraian 

orangtuanya lagi, TP cenderung menjawab pertanyaan tersebut 

dengan lugas dan ekspresi wajahnya tidak muram dan lesu seperti 

sebelumnya. Namun nada bicara TP ketika membahas perceraian 

orang tuanya tersebut tetap rendah dan ekspresi wajahnya datar 

cenderung tidak semangat. Lalu ketika membahas dirinya pasca 

perceraian orangtuanya, TP menjawab pertanyaan dengan santai 

dan sesekali tersenyum hingga tertawa. Sesekali juga TP menggaruk 

kepalanya ketika mambahas dirinya saat ini pasca perceraian 

orangtuanya. 
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c. Hasil Wawancara 
 

1. Hasil wawancara dengan subjek 
 

1) Latar belakang subjek 
 

TP merupakan anak tunggal dari keluarga berada. TP saat 

ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas di kota 

semarang yang sedang belajar di semester 6 karena TP 

mengulang beberapa mata kuliah yang nilainya belum lulus uji 

standar kuliahnya. 

TP saat ini tinggal dengan ibunya, ayah TP pergi 

meninggalkan rumah pasca perceraiannya dan tinggal di rumah 

sendiri yang letaknya masih berada di kota Semarang. Pasca 

perceraian orangtunya, TP diasuh sendiri oleh ibunya dan saat 

ini ibunya menjadi tulang punggung keluarga. 

2) Jangka waktu perceraian orang tua subjek 
 

Orang tua TP bercerai pada saat TP berusia 19 tahun. 

Ketika penelitian ini dilakukan, perceraian orangtua subjek 

sudah berjalan selama 2 tahun tepat bulan Juli lalu. 

3) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian 
 

Menurut TP, sebelum orangtuanya bercerai, orangtua TP 

sering bertengkar dengan melontarkan kata-kata kasar dan 

juga ayah TP suka melakukan pukulan fisik kepada ibu TP 

ataupun ke TP sendiri. Pukulan fisik pernah TP dapatkan ketika 

ia berperilaku salah di mata ayahnya dan TP dipukul dengan 

kipas angin, hal ini sangat membuat TP terpukul dan 

mengingatnya hingga sekarang. Sikap ayah TP yang mudah 
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marah dan membanting barang membuat ibu TP tidak dapat 

berbuat apa-apa, selain itu hubungan ayah TP dan ibu TP juga 

mengalami keretakan akibat hilangnya rasa kepercayaan satu 

sama lain. Suatu kejadian, ketika ayah TP melihat ibu TP 

diantar pulang oleh laki-laki lain yakni teman sekantor ibu TP, 

lalu tiba-tiba ayah TP yang sedang tidak mood langsung 

menuduh ibu TP berselingkuh dengan orang sekantornya lalu 

membesar-besarkan masalah. Sampai akhirnya ibu dan ayah 

TP terlibat konflik besar dan ibu TP memutuskan untuk 

berpisah. Sejak saat itu, ayah TP tidak lagi tinggal di rumahnya 

yang lama dan tinggal di rumah lain yang berlokasi di kota 

Semarang. 

4) Kehidupan keluarga subjek setelah perceraian 
 

Pada awal perceraian orangtuanya, TP merasa sedih 

bercampur rasa marah dengan keadaan yang menimpa 

keluaganya tersebut. Hingga TP merasa minder melihat 

keluarga lain yang anggota keluarganya lengkap tidak seperti 

keluarganya saat ini hanya tinggal dia dan ibunya. Perasaan 

marah pada diri TP ini membuat dirinya merubah 

pandangannya mengenai ketakutan seseorang. TP merasa 

membiasakan diri dengan berani memukul siapa saja yang 

berani menantang dirinya seperti sama halnya dengan yang 

ayah TP lakukan dulu kepadanya, TP berpikir bahwa dengan 

pukulan akan membuat orang tunduk kepadanya. Walau  

begitu, TP mengatakan bahwa jika ia kesal pada ibunya ia tidak 
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akan pernah memukul ibunya kecuali orang lain mungkin bisa 

ia pukul. 

Perasaan kehilangan seperti rindu pada ayah juga 

dirasakan oleh TP pasca perceraian orangtuanya. Walaupun 

TP merasa tenang karena tidak ada lagi kegaduhan di 

rumahnya, namun TP tetap terkadang merasa rindu dan 

kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. 

Di sisi lain, TP juga mendapatkan support dari pacar dan 

teman-temannya yang memahami kondisi keluarga TP saat ini. 

Perilaku TP saat ini menjadi anak yang lebih mandiri daripada 

sebelumnya. Perilaku mandiri yang terjadi pada TP seperti 

memasak sendiri, menyuci baju sendiri dan mengurus segala 

sesuatu untuk kebutuhannya sendiri. Pemikiran TP juga 

menjadi lebih dewasa, hal ini terlihat ketika TP memikirkan 

ibunya yang saat ini memikul beban keluarga dan menjadi 

tulang punggung keluarga membuat TP bertekad untuk  

berhenti kuliah dan membantu meringankan beban keluarga 

dengan mencari pekerjaan part time. TP merasa bahwa ia 

adalah anak satu-satunya yang harus bisa diandalkan oleh 

ibunya saat ini di dalam keluarga dan TP tidak ingin  

membebani segala sesuatu kepada ibunya. 

5) Pandangan subjek mengenai makna perceraian orangtua bagi 

kehidupannya di masa depan 

Menurut TP, dampak bagi hidupnya pasca perceraian 

orangtuanya cukup banyak perubahan. Subjek berpikir bahwa 
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dirinya harus bisa lebih mandiri serta belajar untuk tidak 

bergantung pada ibunya setiap saat. Subjek juga merasa 

bahwa perceraian orang tua mengajari subjek untuk lebih 

berhati-hati dalam mengambil langkah dalam hidup. Karena 

subjek tidak ingin mengalami hal serupa seperti yang terjadi 

dalam hidupnya saat ini, banyak pelajaran yang bisa subjek 

petik dari kehidupannya setelah orang tua bercerai, dari segi 

keadaan rumah, keadaan keluarga, komunikasi keluarga 

semua berubah drastis. Maka, subjek berusaha untuk belajar 

memanajemen waktu dan meluangkan waktu untuk keluarga 

apabila kelak sudah berkeluarga, karena bagi subjek waktu 

keluarga sangatlah penting dan komunikasi dalam keluarga 

juga sangat penting bagi kerekatan dalam hubungan keluarga. 

2) Hasil wawancara dengan saudara dekat subjek (MM) 
 

a) Kehidupan keluarga subjek sebelum perceraian orang tua 
 

MM merasa bahwa dari dulu keluarga TP adalah keluarga 

yang introvert pada lingkungan sekitarnya, keluarga TP hanya 

dekat dengan saudara-saudranya saja yang dirasa cocok. 

Menurut MM, orangtua TP bercerai karena hilangnya rasa 

kepercayaan satu sama lain dalam suami istri dan juga sikap 

ayah TP yang mudah emosi dan menyimpulkan sesuatu sendiri 

dengan menuduh Ibu TP yang telah berselingkuh dengan 

teman sekantornya yang hendak mengantar ibu TP pulang ke 

rumah. Setelah perceraian terjadi, terbuktilah bahwa ibu TP 

tidaklah berselingkuh dan ayah TP tidak peduli. 
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b) Keadaan keluarga subjek setelah perceraian orang tua 

Perceraian berpengaruh terhadap sikap TP. Pasca 

perceraian, kini TP tinggal bersama ibunya dan tidak 

berkomunikasi baik dengan ayahnya yang tidak serumah lagi 

dengannya. 

TP sering bercerita tentang masalah keluarganya pada 

MM karena MM adalah saudara satu-satunya yang paling dekat 

dengan TP dan rumah juga berdekatan. Kini TP juga masih 

sering menceritakan masalah-masalah pribadinya pada MM 

dan juga sering meminta pendapat dari MM untuk dicarikan 

solusinya. 

MM mengetahui secara garis besarnya permasalahan dari 

perceraian orangtua TP, bahwa perceraian orangtua TP 

disebabkan oleh kesalahpahaman ayah TP terhadap ibu TP 

dan menuduh ibu TP berselingkuh. Namun setelah diperjelas 

secara kekeluargaan, ibu TP tidaklah berselingkuh melainkan 

ayah TP yang memfitnah ibu TP dan memperbesar masalah 

hingga memutuskan untuk bercerai. Orangtua MM yakni paman 

TP bercerita kepada MM bahwa ada permasalahan lain yang 

menyebabkan perceraian itu terjadi diantaranya seperti adanya 

kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dijelaskan detailnya 

seperti apa. 

c) Perubahan yang dialami subjek pasca perceraian orang tua 

MM merasa bahwa TP saat ini menjadi anak yang mandiri. 

Kemandirian TP dapat dilihat dari perilakunya yang selalu ingin 
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melakukan apapun sendiri hingga mengurus pajak, listrik rumah 

dan lain sebagainya. MM merasa bahwa TP seperti 

menggantikan sosok ayah dalam keluarganya dengan 

mengurus rumah dan dirinya sendiri tanpa merepotkan ibunya. 

Ibu TP juga menyadari hal tersebut dan membiarkan anaknya 

mengeksplor dirinya menjadi lebih baik lagi. 

Namun prestasi TP di perkuliahnnya memburuk, TP 

menjadi sering membolos masuk kelas dan berkeliaran di kota. 

TP pernah mengatakan pada MM bahwa ia ingin bekerja dan 

memiliki penghasilan sendiri karena ia tidak ingin bergantung 

pada ibunya terus menerus. Ibu TP juga sudah 

memperingatkan TP untuk tetap kuliah dan tidak perlu 

mempermasalahkan keuangan keluarga. Namun TP tetap ingin 

bekerja sendiri dan ibu TP memperbolehkan TP bekerja namun 

tetap harus masuk kuliah. 

Cara pemikiran TP juga cenderung lebih maju kedepan 

dengan mempertimbangkan dan memikirkan  perencanaan 

yang matang untuknya dan ibunya nanti. Beberapa perilaku TP 

yang sikapnya menjadi lebih dewasa membuat MM kagum 

padanya. 

Di sisi lain, ada sikap TP yang muncul pada dirinya pasca 

perceraian orantuanya yang membuat agresif hingga membuat 

ia ditakuti oleh beberapa orang disekitarnya. TP sejak kecil 

bukanlah anak yang suka memendam rasa marah terlalu lama 

bahkan memperpanjang masalahpun ia tidak mau berurusan. 
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Namun pasca perceraian orantuanya, perubahan inilah sangat 

dirasakan oleh MM. 

MM menjadi mudah marah/emosi jika ada orang yang 

dirasa TP mengganggu dirinya atau mengusiknya. TP tidak 

segan-segan untuk mengatakan hal-hal mengerikan 

menggunakan bahasa jawa ke orang yang tidak disenanginya 

tersebut, perkataan yang sering dikatakan seperti ini “ojo sekali- 

kali wani karo aku, nek ngasi nantang bakalan tak tantang balik 

rak main-main aku, bahkan iso tak seret sak keluargamu san”, 

kira-kira seperti itu perkataan yang sering dikatakan oleh TP 

kepada orang yang dirasa menantang dirinya. Bahkan tak 

segan-segan menantang dengan pukulan. Mungkin hanya 

terlihat kata-kata, namun MM mengatakan bahwa TP pernah 

memukul orang di suatu tempat karena mengganggu TP dan 

membahas keluarganya juga dengan nada yang tidak enak. 

Pertengkaran ini diketahui oleh ibunya dan sudah berlalu. 

Namun sikap TP yang agresif ini masih ada hingga sekarang. 

d. Analisis Hasil Wawancara 
 

TP adalah anak yang memiliki kemandirian dan maturitas lebih 

besar pada dirinya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aktivitas yang 

ia lakukan seperti mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dengan 

membereskan rumah, mencuci bajunya sendiri hingga memasak 

makanannya untuk dirinya sendiri. Sikap mandiri TP mulai muncul 

setelah perceraian orangtuanya, yang membuat ibu TP semakin 

sibuk dan jarang mengurus rumah. Kesadaran TP menjadi mandiri 
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dengan membantu mengurus pekerjaan rumah tangga disebabkan 

oleh TP menyadari bahwa beban ibunya sebagai orangtua menjadi 

semakin berat karena menanggung beban keluarganya, maka TP 

juga sempat memiliki pemikiran untuk segera bekerja dan membantu 

ibunya meringankan beban keluarga bersama-sama. 

Saat ini TP juga memiliki cara pandang dan pola pikir yang 

cukup dewasa. TP berpikir panjang untuk masa depan dirinya dan 

ibunya kelak, maka TP berpikir untuk berhenti kuliah dan mencari 

pekerjaan untuk membantu ibunya meringankan beban keluarga. 

Selain itu, TP berpikir untuk membuka usaha yang sudah 

direncakannya matang-matang menggunakan uang tabungannya  

dari kecil agar memilki penghasilan sendiri. TP memikirkan 

perencanaan dirinya kedepan karena TP menyadari bahwa 

perekonomian keluarganya yang tidak terlalu tinggi ini tidak akan 

berkembang apabila hanya ibunya yang menjadi tulang punggung 

keluarga, bahkan TP juga menyadari bahwa ibunya tidaklah lagi 

muda dan kuat bekerja setiap hari hingga pulang malam. Pemikiran 

TP yang dulunya kekanakan dan hanya tau bermain, kini pasca 

perceraian orangtuanya membuat dirinya sadar pentingnya waktu 

dan peluang. Hal ini dapat dikaitkan dengan maturitas diri pada TP 

lebih tinggi daripada anak-anak seusianya yaitu usia 20-21 tahun. 

Perubahan pada diri TP setelah perceraian orangtuanya 

selain mandiri dan maturitasnya tinggi, TP menjadi seperti sekarang 

juga dikarenakan adanya support atau dukungan dari teman-teman 

kuliahnya. Teman-teman TP tidak mempermasalahkan status 
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keluarga TP, bahkan teman-teman TP yang selalu memberikan 

masukan atau saran untuk permasalahan yang TP hadapi. TP 

merasa dengan adanya teman-teman di sisinya saat ini sangatlah 

penting bagi dirinya, karena dirinya dulu yang introvert membuat 

beberapa saudara lainnya tidak begitu dekat dengannya dan TP 

hanya bisa santai apabila bersama teman-temannya yang TP rasa 

lebih mengerti dirinya dibanding saudara-saudara lainya selain MM 

yang rumahnya dekat dengan TP. 

Adanya perubahan buruk yang terjadi pada TP setelah 

orangtuanya bercerai. TP memiliki sifat agresif yang dulunya biasa 

saja, kini meledak-ledak apabila ada yang mengusiknya. Perilaku 

yang diperlihatkan TP apabila sedang emosi/agresif yaitu seperti 

melontarkan kata-lata kasar hingga melakukan pukulan. TP merasa 

nyaman dan aman apabila ia berbuat demikian, seperti yang 

dikatakan oleh saudara TP bahwa TP berbuat demikian secara 

spontan karena TP merasa dengan mengancam dan memukul akan 

membuat orang jera dan takut pada dirinya seperti yang ayah TP 

lakukan padanya dan ibunya dulu. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan 

bahwa adanya dampak psikologis yang dialami subjek baik positif 

maupun negatif. Perubahan dalam hidup TP mulai dirasakan pasca 

perceraian orangtuanya 2 tahun silam. Dampak positif pasca 

perceraian orangtuanya antara lain seperti TP menjadi anak yang 

memiliki pola pikir lebih dewasa dan berpikir jauh kedepan untuknya 

dan keluarganya saat ini (maturitas lebih besar), selain itu TP 
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menjadi anak yang mandiri dalam mengurus dirinya. Mandiri dalam 

arti TP saat ini mengurus segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang 

lain seperti dalam hal mengurus rumah. TP merasa harus menjadi 

mandiri karena melihat ibunya saat ini single parent yang banting 

tulang mencari nafkah untuk dirinya membuat TP ingin membantu 

meringankan beban ibunya. Adanya dukungan dari lingkungan 

sosialnya yakni teman-teman TP membuat TP menjadi lebih kuat dan 

menyadari pentingnya relasi sosial untuk dirinya kini dan di masa 

yang akan datang. TP merasa kelak bisa saja temanlah yang ada di 

saat kita membutuhkannya. 

Namun, ada pula dampak negatif yang terjadi pada diri TP 

pasca perceraian orangtuanya, antara lain TP menjadi anak yang 

agresif dan mudah meledak-ledak kemarahannya. Sifat agresif TP 

dibuktikan dengan sikapnya yang suka mengancam dan melakukan 

pukulan fisik pada orang yang tidak disenanginya. Selain itu, ketika 

TP sedang sendiri biasanya TP pernah merasa rindu pada ayahnya 

dan beberapa kali kesempatan TP merasa kehilangan ayah pada 

kehidupannya seperti saat melihat temannya yang pergi dengan 

ayahnya melakukan aktivitas bersama dan lain sebagainya. Awal 

perceraian orangtuanya, TP sempat merasa bahwa dirinya adalah 

penyebab dari perceraian kedua orangtuanya yang membuat dirinya 

sempat mengurung diri di dalam kamar hingga tidak makan. Namun 

setelah TP mendapat masukan dari teman dan saudaranya ia tidak 

lagi terlalu berpikir demikian. Walaupun TP marah pada ayahnya, 

namun rasa sedih juga dirasakan oleh TP ketika mengingat moment- 
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moment bahagia bersama ayahnya. Lalu pemikiran TP mengenai 

masa depannya pun sempat membuat TP masuk dalam lingkaran 

permasalahan, karena TP ingin bekerja membantu ibunya namun TP 

menjadi malas belajar dan sering membolos yang membuat nilainya 

buruk diperkuliahannya. Disisi lain, TP juga mengalami trauma akan 

pukulan, hal ini terjadi sesuai dengan pernyataan TP bahwa dulu 

sering dipukul oleh ayahnya hingga menggunakan kipas angin kecil 

yang masih teringat jelas rasa sakit dan takut dibenaknya. 

Makna perceraian orang tua yang dialami subjek hingga 

sekarang untuk hidupnya di masa depan adalah subjek merasa 

bahwa perceraian orang tua mengajari subjek untuk lebih berhati-hati 

dalam mengambil langkah dalam hidup. Karena subjek tidak ingin 

mengalami hal serupa seperti yang terjadi dalam hidupnya saat ini, 

banyak pelajaran yang bisa subjek petik dari kehidupannya setelah 

orang tua bercerai, dari segi keadaan rumah, keadaan keluarga, 

komunikasi keluarga semua berubah drastis. Maka, subjek berusaha 

untuk belajar memanajemen waktu dan meluangkan waktu untuk 

keluarga apabila kelak sudah berkeluarga, karena bagi subjek waktu 

keluarga sangatlah penting dan komunikasi dalam keluarga juga 

sangat penting bagi kerekatan dalam hubungan keluarga. 

Berikut adalah intensitas tema dampak psikologis pada subjek 

III yang dapat dilihat pada tabel 4.06. 
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Tabel 4.06. Intensitas Tema Dampak Psikologis pada Subjek III 
 

Tema Koding Intens 
itas 

Keterangan 

DAMPAK 
POSITIF 

1. Maturitas lebih besar MB +++ Subjek menjadi 
berpikir jauh 
kedepan    untuk 
masa  depannya 
kelak yang   ingin 
subjek mulai dari 
sekarang     yaitu 
membantu 
keuangan   ibunya 
dengan   bekerja 
paruh waktu. 

2. Kemandirian KD ++ Subjek 
mengerjakan 
pekerjaan  rumah 
dan  mengurus 
keperluannya 
sendiri     tanpa 
meminta  bantuan 
atau uang   dari 
ibunya. 

3. Dukungan dari teman 
sebaya (*) 

SB +++ Dukungan     dari 
teman   subjek 
memberikan 
semangat    yang 
kuat untuk subjek 
dalam  menerima 
kenyataan     dan 
tidak perlu   malu 
mengenai   status 
keluarganya    saat 
ini 

DAMPAK 
NEGATIF 

1. Kehilangan KL + Subjek merasa 
kehilangan sosok 
ayahnya       sesaat 
ketika sedang 
sendiri di rumah 
dan ketika melihat 
anak   keluarga lain 
sedang bersama 
ayahnya. 

2. Menyalahkan diri sendiri MS ++ Subjek sempat 
menyalahkan 
dirinya sendiri atas 
perceraian  kedua 
orangtuanya 
hingga sempat 
beberapa hari 
pasca perceraian 
subjek mengurung 
diri di kamar dan 
tidak makan. 
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 3. Kesedihan KS ++ Perasaan sedih 
pernah    dialami 
subjek ketika awal 
perceraian 
orangtuanya 
karena   merasa 
keluarganya   tidak 
akan sama  lagi 
seperti  keluarga 
lengkap lainnya. 

4. Agresif AG +++ Subjek  akan 
mengancam dan 
melakukan pukulan 
fisik ke orang yang 
menantang dirinya 
atau berbuat 
sesuatu  yang 
membuat TP 
marah. 

5. Kehilangan minat belajar MJ ++ Subjek kehilangan 
minat belajar yang 
membuat         nilai- 
nilainya buruk 
karena subjek 
terlalu banyak 
membolos   kuliah 
karena     lebih 
mementingkan 
bekerja    untuk 
membantu  ibunya 
dalam      hal 
keuangan 
keluarganya saat 
ini hingga memiliki 
rencana  untuk  cuti 
kuliah. 

6. Trauma TM + Subjek mengalami 
trauma   akan 
pukulan yang dulu 
dilakukan    oleh 
ayahnya mengingat 
ayahnya  sering 
memukul 
menggunakan 
barang apapun 
disekitarnya seperti 
kipas angin. 

Keterangan : 

+++ : intensitas tinggi 

++ : intensitas sedang 

+ : intensitas rendah 

(*) : temuan dalam penelitian 
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Berdasarkan dampak psikologis perceraian orang tua  pada 

remaja yang telah dipaparkan diatas, didapatkan data tambahan dampak 

positif pada subjek yaitu adanya support dari teman sebaya. 
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Skema 4. Faktor Penyebab, Dampak Psikologis dan Makna Perceraian Orang Tua pada Subjek III. 

FAKTOR PENYEBAB 

PERCERAIAN ORANG TUA 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 

1. 

2. 

3. 

Penyiksaan fisik 

Saling tidak percaya 

Perbedaan 

penghasilan 

1. Kesibukan 

DAMPAK POSITIF 

YANG MUNCUL 
PERCERAIAN ORANG TUA 

DAMPAK NEGATIF 
YANG MUNCUL 

1. Maturitas lebih 

besar 

2. Kemandirian 

1. 
2. 

DAMPAK PSIKOLOGIS PERCERAIAN 

ORANGTUA PADA REMAJA 

3. 
4. 
5. 

6. 

Kehilangan 
Menyalahkan diri 
sendiri 
Kesedihan 
Agresif 
Kehilangan minat 
belajar 
Trauma 

DAMPAK POSITIF 
TEMUAN BARU 

1. Dukungan dari 
teman sebaya 

MAKNA PERCERAIAN 

Subjek merasa harus lebih berhati- 
hati dalam mengambil langkah dalam 
hidup agar kelak memiliki sebuah 
hubungan keluarga yang harmonis 
dan tidak mengulangi kejadian seperti 

yang dirasakannya saat ini. 

DAMPAK NEGATIF 

TEMUAN BARU 

1. - 
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e. Analisis Kasus Subjek 
 

Subjek adalah anak tunggal dalam keluarganya dan subjek dekat dengan 

saudara-saudaranya yang tempat tinggalnya berdekatan dengan subjek. 

Finansial keluarga subjek tergolong mencukupi untuk keluarga kecilnya tersebut. 

Ayah subjek bekerja di salah satu kantor negeri di Semarang dari hari senin 

hingga hari jumat dan ibu subjek bekerja juga di salah satu kantor swasta yang 

berbeda dengan ayah subjek pada hari senin hingga sabtu, walaupun jam kerja 

ibu subjek lebih padat dibandingkan dengan ayah subjek, ibu subjek tetap bisa 

meninggalkan kantor di jam tertentu bahkan ada hari dimana ibu subjek tidak 

sehari full bekerja karena mengingat jabatan ibu subjek cukup tinggi dan memiliki 

anak buah. Hal ini membuat subjek lebih sering berada di rumah sendirian dan 

lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya. Kesibukan orangtua subjek 

menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian pada orangtua subjek. 

Berdasarkan triangulasi dengan (MM) subjek bahwa subjek sempat 

bercerita padanya bahwa ibu subjek pernah di pukul oleh ayah subjek akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh ibu subjek, bahkan subjek pun pernah dilempar 

oleh ayah subjek dengan kipas angin karena kesalahan yang dibuatnya yang 

membuat ayah subjek marah besar. Ayah subjek cenderung mudah emosi dan 

melampiaskannya dengan melempar barang atau memukul orang tersebut. 

Kejadian terlempar barang dari ayah subjek membuat subjek hingga kini takut 

dengan orang yang mengayunkan barang ke arahnya dan subjek menyebutnya 

trauma. Hal-hal yang sering membuat ayah subjek marah adalah permasalahan 

keuangan dalam keluarga subjek, karena ibu subjek memiliki pangkat lebih tinggi 

di kantornya dibandingkan dengan pangkat ayah subjek. Ayah subjek sering 

membanding-bandingkan pekerjaan dirinya dengan ibu subjek dengan kata-kata 
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yang kasar dan sering kali memicu pertengkaran diantara keduanya. Subjek 

yang menyadari bahwa orangtuanya sering bertengkarpun memilih untuk diam 

dan menjauh daripada ikut campur permasalahan kedua orangtuanya tersebut. 

Pertengkaran terbesar kedua subjek terjadi ketika adanya kesalahpahaman dan 

cekcok mulut yang terjadi pada orang tua subjek, saat ayah subjek melihat ibu 

subjek pulang dari bekerja diantar oleh laki-laki lain berseragam kantoran dan 

terjadilah kesalahpahaman. Ayah subjek berpikiran bahwa ibu subjek tengah 

dekat dengan laki-laki lain di kantornya karena ibu subjek tidak hanya satu kali 

diantar pulang oleh laki-laki tersebut. Perdebatan tersebut membuat ibu subjek 

marah karena ayah subjek tidak mempercayai dan mendengarkan penjelasan 

dari ibu subjek. Pertengkaran yang tejadi diantara ayah dan ibu subjekpun 

berakhir dengan tamparan yang dilakukan oleh ayah subjek ke ibu subjek. 

Pertengkaran tersebut berakhir dengan keputusan untuk berpisah yang 

dilontarkan oleh ayah subjek dan perceraian menjadi jalan keluar dalam 

perdebatan keluarga tersebut. 

Subjek yang mengetahui keputusan tersebut merasa marah dan sakit hati 

atas keputusan orang tuanya, karena subjek merasa bahwa orangtuanya tidak 

memperdulikan dirinya dan nasibnya apabila mereka berpisah. Setelah 

perceraian terjadi subjek sempat menyalahkan dirinya atas yang terjadi pada 

keluarganya karena subjek tidak sempat melerai pertengkaran orangtua subjek 

yang kini menjadi penyebab perceraian kedua orandtuanya tersebut. Subjek kini 

tidak berhubungan sama sekali dengan ayahnya karena ayah subjek juga tidak 

memberi kabar tempat tinggalnya yang sekarang. Ibu subjek saat ini menjadi 

tulang punggung keluarganya karena masih harus membiayai kehidupan subjek 

yang masih kuliah. Subjek melihat kesibukan ibunya membuat dirinya tergerak 
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untuk bekerja juga membantu beban ibunya dalam menafkahi keluarga kecilnya 

tersebut. Namun keinginan subjek untuk bekerja membantu ibunya membuat 

nilai-nilai subjek di perkuliahannya menjadi buruk hingga di bawah ratar-rata dan 

membuat subjek malas untuk kuliah karena dirasa hanya membuang waktu. 

Subjek sempat bercerita bahwa dirinya ingin bekerja tambahan unutk membantu 

keuangan keluarganya. Subjek berpikir untuk belajar bekerja dengan orang 

terlebih dahulu agar nantinya dapat mengerti seluk beluk bisnis ketika membuka 

usaha sendiri sejak din. Selain untuk membantu keluarga, subjek juga belajar 

memperbanyak ilmu dan memperluas lingkup sosialnya agar mengerti hal-hal 

yang diluar batas kemampuannya. Pemikiran subjek ini termasuk pada maturitas 

yang tinggi pada diri subjek karena subjek memiliki pemikiran lebih jauh untuk 

dirinya di bandingkan dengan anak-anak remaja lain yang masih bergantung 

dengan orangtua. Kemandirian subjek tertanam secara otomatis karena 

pemikirannya yang menjadi lebih maju dibanding sebelumnya. Namun di sisi lain 

seseungguhnya subjek juga merasa kesepian dan ingin belajar juga  dari 

ayahnya sewaktu ayahnya masih berada di rumah bersamanya, karena ayah 

subjek juga termasuk pekerja keras di dalam perusahaan tempat ayah subjek 

bekerja. Rasa kehilangan seketika muncul ketika merindukan dan mengingat 

kenangan-kenangan bersama ayahnya dulu. 

Teman-teman subjek mengetahui status keluarga subjek saat ini dan 

tidak ada yang berkomentar buruk akan hal itu. Subjek merasa bahwa teman- 

teman subjek tidak begitu mempermasalahkan kejadian yang menimpa 

keluarganya, bahkan malah kini teman-teman subjek mendukung dan membantu 

subjek ketika subjek berada di titi keterpurukan dalam dirinya. Dampak dari 

subjek yang senang bergaul dan menjalin relasi dengan banyak orang membuat 
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dirinya banyak diberi dukungan serta motivasi dari teman-teman subjek 

mengingat subjek hanya anak tunggal di keluarganya. 

Namun masih ada beberapa hal lain yang membuat sifat subjek berubah 

yaitu subjek menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain ketika orang lain 

mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh subjek dan 

mengganggu subjek, maka subjek akan langsung emosi dan bahkan tidak kenal 

takut dengan siapapun. Subjek merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala 

hal dan memiliki banyak relasi yang bisa melindungi dirinya. Berdasarkan 

triangulasi dengan teman terdekat subjek, subjek pernah mengancam bahkan 

memukul orang yang mengusik dirinya seperti terjadi di dalam lingkungan 

fakultas maupun di luar fakultasnya. Sikap subjek yang cenderung agresif ini 

hanya subjek lakukan di luar rumahnya, namun jika di rumah subjek sangat taat 

pada ibunya. Hal lain yang melekat pada diri subjek pasca perceraian 

orangtuanya adalah trauma. Subjek mengalami ketakutan yang berlebih pada 

pukulan atau sesuatu yang menghantam dirinya karena dulu subjek sering 

dipukul dan dilempar barang oleh ayahnya ketika ayahnya sedang emosi melihat 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek di rumah. Maka hingga saat ini jika subjek 

melihat orang mengayunkan barang ke arahnya maka subjek akan otomatis 

duduk jongkok dan melindungi kepalanya. 

Makna perceraian orang tua yang dialami subjek hingga sekarang untuk 

hidupnya di masa depan adalah subjek merasa bahwa perceraian orang tua 

mengajari subjek untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dalam hidup. 

Karena subjek tidak ingin mengalami hal serupa seperti yang terjadi dalam 

hidupnya saat ini, banyak pelajaran yang bisa subjek petik dari kehidupannya 

setelah orang tua bercerai, dari segi keadaan rumah, keadaan keluarga, 
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komunikasi keluarga semua berubah drastis. Maka, subjek berusaha untuk 

belajar memanajemen waktu dan meluangkan waktu untuk keluarga apabila 

kelak sudah berkeluarga, karena bagi subjek waktu keluarga sangatlah penting 

dan komunikasi dalam keluarga juga sangat penting bagi kerekatan dalam 

hubungan keluarga. 


