
 

 

 

BAB 5 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

 
5.01. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

 
5.01.01. Intensitas Tema Seluruh Subjek 

 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui 

observasi dan wawancara, didapatkan data bahwa seluruh subjek memiliki 

persamaan dan perbedaan tentang faktor penyebab perceraian orangtua subjek 

dan dampak psikologis yang terjadi pada diri subjek pasca perceraian 

orangtuanya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian orangtua subjek 

antara lain yaitu : mengabaikan kewajiban di dalam keluarga, penyiksaan fisik, 

saling tidak percaya, selingkuh, keterlibatan/tekanan dari kerabat pasangan dan 

kesibukan. 

Pasca perceraian orangtua subjek telah membuat perubahan pada 

ketiga subjek, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif dan 

ditemukan pula beberapa dampak yang menjadi temuan baru peneliti ketika di 

lapangan. Dampak psikologis secara positif yang dialami oleh subjek antara lain 

yaitu : kemandirian. Lalu dampak positif temuan baru di lapangan yaitu : 

sosialisasi tinggi dan adanya dukungan dari teman sebaya. Selanjutnya 

didapatkan pula dampak negatif yang terjadi pada diri subjek yaitu : kesepian, 

kemarahan, kehilangan, menyalahkan diri sendiri, kesedihan, agresif, kehilangan 

minat belajar. 

Berikut adalah intensitas faktor penyebab perceraian orang tua seluruh 

subjek yang dapat dilihat pada tabel 5.01. 
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Tabel 5.01. Intensitas Faktor Penyebab Perceraian Orangtua Seluruh Subjek 
 

Tema S1 S2 S3 Keterangan 

Faktor 
Penyebab 
Perceraian 
Orangtua 

Faktor 
Internal 

Mengabaikan 
kewajiban di 
dalam 
keluarga 

++ +++ - Faktor penyebab 
orangtua S1 dan S2 
bercerai   adalah 
mengabaikan 
kewajibannya   di 
dalam  keluarga 
dengan tidak 
menafkahi dan jarang 
pulang ke rumah. 

Penyiksaan 
fisik 

+++ - +++ Faktor penyebab 
orangtua S1 dan S3 
bercerai  adalah 
mengabaikan 
kewajibannya di dalam 
keluarga dengan tidak 
menafkahi dan jarang 
pulang ke rumah. 

Masalah 
ekonomi 

- +++ - Terhimpitnya 
keuangan   keluarga 
menjadi salah satu 
penyebab  perceraian 
orangtua S2. 

Saling tidak 
percaya 

- - +++ Orangtua dari S3 
saling tidak percaya 
satu sama lain hingga 
menimbulkan 
kesalahapahaman dan 
percferaian terjadi. 

Sering 
mabuk 

+++ - - Orangtua dari S1 
mempunyai kebiasaan 
mabuk yang menjadi 
faktor penyebab 
perceraian 
orangtuanya. 

 Faktor 
Ekstern 
al 

Selingkuh +++ - - Ayah S1 berselingkuh 
denga rekan kerjanya 
yang menjadi 
penyebab perceraian 
orangtua S1. 

Kesibukan +++ - +++ Ayah S1 sibuk bekerja 
hingga sering pulang 
larut malam membuat 
S1 dan ibunya jarang 
bertemu  atau 
berinteraksi dengan 
ayah S1, sedangkan 
orangtua S3 masing- 
masing memiliki 
pekerjaan di tempat 
dan      bidang      yang 
berbeda membuat 
keluarga     S3   jarang 
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      berkumpul atau 
berinteraksi bersama 
dalam keluarga yang 
utuh karena kesibukan 
pekerjaan masing- 
masing. 

Berjudi - +++ - Ayah S2 sering tidak 
memberikan nafkah 
kepada keluarganya 
dan lebih memilih 
uangnya digunakan 
untuk berjudi bersama 
teman-temannya. 

Keterangan : 
 

+++ : intensitas tinggi 
 

++ : intensitas sedang 

 
− : tidak ada intensitas 

 

Ketiga subjek memiliki perbedaan dan juga persamaan mengenai faktor 

penyebab orangtua bercerai dan dampak positif serta dampak negatif yang 

dialami oleh setiap subjek. Pada faktor internal penyebab perceraian orangtua 

subjek meliputi mengabaikan kewajiban di dalam keluarga pada orangtua subjek 

1 dengan intensitas sedang sedangkan subjek 3 dengan intensitas tinggi. Lalu 

adanya penyiksaan fisik pada orangtua subjek 1 dan subjek 3 dengan intensitas 

tinggi. Lalu permasalahan ekonomi keluarga juga terjadi keluarga S2 dengan 

intensitas tinggi. Selanjutnya adanya rasa saling tidak percaya pada orangtua S3 

terjadi dengan intensitas tinggi. Orangtua S1 sering mabuk dengan intensitas 

tinggi. Pada faktor eksternal, adanya keterlibatan atau tekanan sosial dari 

kerabat pasangan pada orangtua subjek 2 dengan intensitas tinggi. Lalu 

selingkuh juga terjadi pada ayah S1 dengan intensitas tinggi. Selanjutnya, faktor 

yang lain yaitu kesibukan terjadi pada orangtua subjek 1 dan subjek 3 dengan 

intensitas tinggi. Berjudi juga terjadi pada orang tua S2 dengan intensitas tinggi. 
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Berikut adalah intensitas dampak psikologis perceraian orang tua pada 

seluruh subjek dapat dilihat pada tabel 5.02. 

Tabel 5.02. Intensitas Dampak Psikologis Perceraian Orangtua Pada Seluruh 

Subjek 

Tema S1 S2 S3 Keterangan 

Dampak 
psikologis 
perceraian 
orangtua 
pada 
remaja 

Dampak 
positif 
yang 
muncul 

Maturitas 
lebih tinggi 

- - +++ S3 memilik 
pemikiran lebih 
dewasa dibanding 
teman 
seusianya,berpikir 
untuk bekerja dan 
berusaha 
membantu 
keuangan 
keluarganya. 

Kemandiria 
n 

+++ ++ +++ S1,S2 dan S3 

memiliki sikap 
kemandirian. 

Dampak 
Positif 
temuan 
baru 

Dukungan 
dari teman 
sebaya 

+++ - +++ Pasca perceraian, 
S1 dan S3 
mendapat 
dukungan dari 
teman-teman 
sebayanya ketika 
subjek 
membutuhkan 
teman untuk 
bercerita/masalah. 

 Sosialisasi 
tinggi 

+++ ++ ++ Sikap sosialisasi 
tinggi dimiliki oleh 
S1 yang menjalin 
relasi dengan orang 
di lingkup gereja 
dan sekolahnya, 
lalu S2 juga 
menjalin relasi di 
lingkungan 
kuliahnya hingga 
mengikuti segala 
aktivitas, dan S3 
menjalin relasi yang 
banyak juga 
dengan orang 
diksekitarnya agar 
dapat belajar 
mengetahui segala 
sesuatu diluar 
lingkup 
keluarganya/dunia 
luar. 
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 Dampak Kemarahan ++ +++ - S1 dan S2 memiliki 
negatif     emosi yang 
yang     diluapkan dengan 
muncul     kemarahan pada 

     orangtua mereka 
     yang melakukan 
     kesalahan hingga 
     membuat 
     keluarganya 
     menjadi terpecah 
 Kesepian ++ ++ - S1 dan S2 
     mengalami 
     kesepian ketika 
     sendiri di rumah 
     yang dulu biasanya 
     ia lakukan bersama 
     orangtuanya seperti 
     pergi bersama dan 
     olahraga bersama 
     kedua orangtua 
     yang kini tidak bisa 
     lagi subjek lakukan 
     bersama 
     orangtuanya. 
 Kehilangan +++ ++ ++ S1,S2 dan S3 
     merasa kehilangan 
     orangtuanya yang 
     tidak tinggal 
     bersamanya lagi 
     dan merindukan 
     sosok orangtua 
     yang lengkap. 
 Menyalahk ++ - ++ S1 dan S3 sempat 
 an diri    menyalahkan 
 sendiri    dirinya sendiri 
     akibat perceraian 
     yang terjadi pada 
     orangtuanya 
     adlaah kesalahan 
     dirinya. 
 Kesedihan ++ +++ ++ S1,S2 dan S3 
     mengalami 
     kesedihan yang 
     amat mendalam 
     akibat perceraian 
     orangtuanya dan 
     seringkali rasa 
     sedih menyelimuti 
     diri subjek saat 
     mengingat kejadian 
     dulu sebelum 
     orangtua mereka 
     memutuskan untuk 
     berpisah. 
 Agresif ++ +++ +++ S1 dan S3 menjadi 
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      anak yang memiliki 
sikap agresif 
dimana subjek 
menjadi pribadi 
yang berani 
menantang orang 
lain yang berbuat 
masalah dengan 
subjek bahkan bisa 
sampai melakukan 
ancaman dan 
pukulan sedangkan 
S2 memiliki sikap 
dengan meluapkan 
rasa emosinya 
dengan melempar 
barang atau 
dengan 
menggertakkan 
barang yang ada di 
sekitarnya. 

Kehilangan 
minat 
belajar 

+++ - +++ S1 dan S3 
mengalami 
penurunan minat 
belajar mereka di 
bidang pelajaran 
mereka karena 
subjek merasa 
belajar hanya 
membuang waktu 
dan tidak ada lagi 
yang 
memperdulikan 
pendidikannya saat 
ini pada S1 dan 
pada S2 memilih 
untuk bekerja. 

Terlibat 
kegiatan 
yang 
melanggar 
aturan 

+++ - - S1 sering 
mendapat hukuman 
di sekolahnya 
karena sering 
melanggar aturan 
di sekolahnya 
dengan membolos 
dan merokok. 

Keterangan : 
 

+++ : intensitas tinggi 
 

++ : intensitas sedang 
 

+ : intensitas rendah 
 

− : tidak ada intensitas 
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Pada penelitian ini didapatkan data subjek yang mengalami dampak 

dari perceraian orangtuanya yang dibedakan menjadi dua yakni dampak 

positif dan dampak negatif serta dampak positif dan dampak negatif 

temuan baru yang didapatkan peneliti saat berada di lapangan. Pada 

dampak positif yang terjadi pada subjek adalah munculnya sikap 

kemandirian pada subjek 1 dengan intensitas tinggi, sedangkan subjek 2 

dan subjek 3 dengan intensitas sedang. Lalu maturitas lebih besar juga 

terjadi pada subjek 3 dengan intensitas tinggi. Kemudian berikut dampak 

positif temuan baru yang didapatkan dari lapangan yaitu adanya relasi 

sosial yang tinggi pada subjek 1 dan subjek 2 dengan intensitas tinggi serta 

adanya dukungan dari teman sebaya yang terjadi pada subjek 1 dan  

subjek 3 dengan intensitas tinggi. Selanjutnya, dampak negatif yang terjadi 

pada subjek adalah kesepian yang dialami oleh subjek 1 dan subjek 2 

dengan intensitas sedang. Kemarahan juga dialami oleh subjek 1 dengan 

intensitas sedang, sedangkan subjek 2 dengan intensitas tinggi. Rasa 

kehilangan terjadi pada subjek 1 dengan intensitas tinggi, sedangkan 

subjek 2 dengan intensitas sedang. Menyalahkan diri sendiri juga dialami 

oleh subjek 1 dan subjek 3 dengan intensitas sedang. Rasa sedih dialami 

oleh subjek 1 dan subjek 3 dengan intensitas sedang, sedangkan 2 dengan 

intensitas tinggi. Sikap agresif terjadi pada subjek 1 dengan intensitas 

sedang, sedangkan subjek 2 dan subjek 3 dengan intensitas tinggi. 

Kehilangan minat belajar dialami pula oleh subjek 1 dengan intensitas 

tinggi dan subjek 3 dengan intensitas yang sedang. Lalu subjek 1 terlibat 

kegiatan yang melanggar aturan dengan intensitas tinggi. 
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FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 

ORANG TUA 

 
 
 

 

Faktor Internal 

1. Mengabaikan 
kewajiban di dalam 
keluarga (S1,S2) 

2. Penyiksaan fisik 
(S1,S3) 

3. Masalah ekonomi (S2) 
4. Saling tidak percaya 

(S3) 
5. Sering mabuk (S1) 

 

Faktor Eksternal 

1. Berjudi (S2) 
2. Kesibukan (S1,S3) 
3. Selingkuh (S1) 

 
 
 
 

Dampak Positif Yang 
Muncul 

1. Maturitas lebih 
besar (S3) 

2. Kemandirian 
(SS) 

 
 
 

 
Dampak Positif 
Temuan Baru 

1. Dukungan dari 
teman sebaya 
(S1,S3) 

2. Sosialisasi tinggi 
(SS) 

 

 
PERCERAIAN ORANG TUA 

 
 

 
DAMPAK PSIKOLOGIS PERCERAIAN 

ORANGTUA PADA REMAJA 

 
 

 
MAKNA PERCERAIAN 

Subjek berusaha untuk di masa 
depan tidak mengalami kesalahan 
yang sama seperti yang 
orangtuanya lakukan dan berusaha 
menjadi pribadi yang lebih baik 
bagi dirinya, keluarga dan sesama. 

Dampak Negatif Yang 
Muncul 

1. Kesepian (S1,S2) 
2. Kemarahan (S1,S2) 
3. Kehilangan (SS) 
4. Menyalahkan diri 

sendiri (S1,S3) 
5. Kesedihan (SS) 
6. Agresif (SS) 
7. Kehilangan minat 

belajar (S1,S3) 
8. Terlibat kegiatan 

yang melanggar 
aturan (S1) 

 

 
Dampak Negatif 

Temuan Baru 

1.  - 
 
 
 
 
 

*Keterangan : SS = Seluruh subjek, S1 = Subjek 1,S2 = Subjek 2,S3 = Subjek 3 
 

Skema 5. Faktor Penyebab, Dampak Psikologis dan Makna Perceraian Orang Tua Seluruh Subjek. 
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5.01.02 Analisis Kasus Seluruh Subjek 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya perceraian orangtua subjek yang masuk dalam 

kategori faktor internal yaitu mengabaikan kewajibannya di dalam keluarga 

adanya penyiksaaan fisik, masalah ekonomi, saling tidak percaya dan sering 

mabuk. Faktor eksternal penyebab perceraian orangtua subjek, antara lain 

adanya keterlibatan/tekanan sosial dari kerabat pasangan, selingkuh serta 

kesibukan masing-masing orangtua. 

Dampak psikologis yang dialami oleh setiap remaja yang menjadi 

responden dalam penelitian ini berbeda-beda, baik berdampak positif maupun 

negatif bagi subjek. Ketiga subjek mengalami dampak positif yaitu munculnya 

sikap kemandirian yang berbeda-beda pada setiap subjek. Kemandirian pada 

subjek satu ditunjukkan dengan sikapnya yang mengatur segala kebutuhannya 

sendiri mulai dari kebutuhan sekolah, mengurus rumah dan mengurus keperluan 

dirinya sendiri tanpa bantuan dari orangtuanya. Subjek dua menunjukkan 

kemandiriannya dengan mengatur jadwal kegiatannya sendiri, bekerja paruh 

waktu untuk uang sakunya, belajar memanajemen waktu dan dapat 

memecahkan permasalahannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada subjek 

tiga melakukan kegiatan mandirinya dengan mengerjakan pekerjaan rumah, 

mengurus keperluan pribadinya dan bekerja untuk uang saku dirinya sehari-hari. 

Pemikiran yang lebih dewasa dan matang juga terjadi pada subjek ketiga 

yang memiliki pola pikir lebih dewasa dibandingkan anak seusianya yang 

seharusnya masih ingin bermain bersama teman-teman dan kuliah. Pasca 

perceraian orangtuanya, subjek tiga menjadi lebih berpikir kritis dan lebih maju 

untuk masa depan dirinya dan ibunya kini. Subjek berpikir untuk bekerja dan 
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membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, selain itu subjek 

membantu ibunya dalam segala hal dan ingin memprioritaskan hidupnya untuk 

keluarganya mengingat saat ini ayah subjek tidak tinggal bersamanya lagi. 

Didapatkan pula dampak psikologis yang menjadi temuan di lapangan 

yaitu dampak positif yang dialami pada subjek, antara lain munculnya sikap 

sosialisasi tinggi atau dengan kata lain menjalin relasi sosial bagi diri subjek. 

Dikarenakan subjek 1 sering berada di rumah sendirian, maka subjek memilih 

untuk pergi ke luar rumah atau pergi bersama teman-temannya. Hal ini membuat 

subjek kini memiliki banyak relasi di lingkungannya bahkan kini memiliki 

komunitas sendiri yang pengikutnya sama-sama memiliki hobi yang sama yaitu 

menari. Subjek 1 yang dulunya tidak begitu mengenal dunia luar, kini memiliki 

komunitas yang memiliki hobi yang sama. Subjek dua juga menjalin sosialisasi 

yang baik di lingkungan sekitarnya dan kini subjek menjadi anggota di salah satu 

organisasi di fakultas universitas subjek dan ikut aktif berperan di dalamnya. Hal 

ini membuat subjek belajar banyak hal yang tidak didapat di rumah dan membuat 

diri subjek lebih bisa belajar serta memahami dunia luar dengan baik. 

Dukungan dari teman-teman subjek juga menjadi poin penting bagi diri 

subjek pasca perceraian orangtuanya. Subjek 1 dan subjek 2 merasa bahwa 

teman yang baik itu adalah teman yang membantu disaat senang maupun susah, 

mendengarkan curahan hati dan tempat untuk berbagi cerita yang tidak bisa 

diceritakan ke orangtua. Setelah perceraian orangtuanya, subjek 1 dan subjek 3 

merasa bahwa teman-teman subjek selalu memberikan semangat untuk subjek 

ketika subjek sedang memiliki masalah atau tidak memiliki jalan keluar pada 

suatu masalah tertentu dan teman bisa dijadikan tempat untuk bercerita tentang 

permasalahan pribadi yang tidak bisa diceritakan ke keluarga ataupun orangtua. 
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Dampak psikologis yang dialami subjek tidak luput dari dampak-dampak 

negatif yang terjadi pada diri subjek hingga saat ini. Rasa Kesepian dialami oleh 

subjek 1 dan subjek 2, subjek 1 mengalami kesepian ketika ayah dan neneknya 

pergi bekerja dan teman-temannya tidak bisa berkunjung membuat subjek 

merasa sangat kesepian karena dulu biasanya di temani oleh ibunya di rumah 

dan melakukan kegiatan rumah bersama ibunya. Pada subjek 2 juga mengalami 

hal serupa, subjek merasa kesepian ketika ia berada di rumah sendirian dan 

terkadang mengingat kenangan bersana ayahnya dulu di rumah seperti 

kebersamaan dirinya dan keluarganya yang utuh. 

Setelah perceraian orangtuanya, subjek 1 dan subjek 2 memiliki rasa 

amarah/marah kepada salah satu orangtuanya yang dirasa menjadi penyebab 

perceraian diantara keduanya. Pada subjek 1, rasa marah sering muncul ketika 

subjek melihat ayahnya perhatian pada ibu tirinya dan membela ibu tirinya 

daripada dirinya. Pada subjek 2, kemarahan ditujukan pada ayahnya karena 

perbuatannya yang telah menghabiskan uang untuk berjudi dan tidak 

bertanggung jawab atas keluarganya dulu hingga hidup berkekurangan. 

Di sisi lain, ketiga subjek juga merasakan kehilangan orangtuanya karena 

dulu terbiasa dengan orangtua yang lengkap. Perubahan dalam kehidupan 

subjek dan rasa kehilangan mereka berbeda satu sama lain. Subjek 1 

merasakan kehilangan sosok ibu dalam hidupnya karena ibu tirinya tidak 

memberikan perilaku baik padanya dan membuat subjek merindukan ibunya 

setiap saat. Pada subjek 2, rasa kehilangan sempat dirasakan oleh subjek 

karena merasa keluarganya tidak utuh dan merindukan ayahnya. Subjek 3, 

subjek merasa kehilangan sosok ayahnya sesaat ketika sedang sendiri di rumah 
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atau ketika melihat anak keluarga lain sedang bersama ayahnya, hal ini 

membuat subjek merindukan ayahnya. 

Rasa ingin menyalahkan diri sendiri juga dialami oleh subjek 1 dan subjek 
 

3. Pada subjek 1, Awal perceraian orangtua, subjek sempat menyalahkan dirinya 

atas perceraian kedua orangtuanya karena subjek yang telah membuat ibunya 

melihat bukti perselingkuhan ayahnya. Pada Subjek 3, Subjek juga sempat 

menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian kedua orangtuanya hingga sempat 

beberapa hari pasca perceraian subjek mengurung diri di kamar dan tidak 

makan, hal ini terjadi karena subjek merasa orangtua tidak adil dan subjek juga 

merasa salah karena tidak membantu orangtuanya agar bisa berdamai. 

Perceraian orangtua membuat ketiga subjek sebagai anak remaja 

memiliki rasa sedih yang begitu mendalam pada dirinya. Pada subjek 1, 

mengalami kesedihan yang cukup mendalam ketika subjek mengingat ibunya 

dan ketika ada orang yang membahas tentang ibu, selain itu subjek juga sedih 

karena keluarganya tidak utuh lagi. Pada subjek 2, Subjek merasa sedih ketika 

melihat kembali keluarganya tidak utuh lagi dan benar-benar merasa tidak ada 

lagi sosok ayah dalam hidupnya dan keluarganya. Subjek 3 juga merasakan hal 

yang sama, perasaan sedih pernah dialami subjek ketika awal perceraian 

orangtuanya karena merasa keluarganya tidak akan sama lagi seperti keluarga 

lengkap lainnya. 

Setelah perceraian orangtuanya, ada sikap agresif yang muncul pada diri 

ketiga subjek ini. Subjek 1 memiliki sifat yang mudah emosi ketika ada orang lain 

membahas atau mengejek keluarganya, hingga pernah terjadi perkelahian. Pada 

subjek 2, daridulu subjek sudah terkenal menjadi anak yang cukup galak dengan 

sekitarnya, namun kini muncul sikap agresif pada subjek yang membuat dirinya 
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mudah meluapkan emosi serta kemarahannya dengan melemparkan barang 

atau menggertakkan barang yang ada di dekatnya. Subjek 3 juga memiliki sikap 

agresif pada dirinya, subjek akan mengancam dan melakukan pukulan fisik ke 

orang yang menantang dirinya atau berbuat sesuatu yang membuat subjek 

marah. 

Hilangnya minat belajar pasca perceraian orangtua dialami oleh subjek 1 

dan subjek 3. Pada subjek 1 mengalami penurunan nilai dan malas belajar 

membuat subjek mendapat nilai buruk di sekolahnya hingga sempat tertinggal 

kelas 1 tahun semenjak orangtuanya bercerai. Pada subjek 3 juga mengalami hal 

serupa, subjek malas-malasan dalam belajar dan lebih fokus dalam hal lain yaitu 

bekerja. 

Terlibat pada kegiatan yang melanggar aturan juga dialami oleh subjek 1. 

Pasca perceraian orangtuanya, subjek menjadi membangkang di sekolahnya 

seperti prestasi menurun, merokok di jam sekolah bahkan membolos untuk 

bermain bersama teman-temannya. Hal ini kerap membuat nenek subjek 

dipanggil oleh pihak guru BP terkait perilakunya di sekolah. Di sisi lain hal ini 

terjadi pada subjek, karena subjek merasa percuma belajar karena tidak ada lagi 

yang memperhatikan dirinya di rumah kecuali ibunya yang bisa berkomunikasi 

lewat telepon. 

5.02. Pembahasan 
 

Perubahan kondisi rumah karena kematian, perceraian atau anggota 

yang kabur dari rumah telah lama dianggap sebagai alasan penting adanya 

delikuensi anak. Ketiadaan salah satu orangtua atau kedua-duanya akan sangat 

berpengaruh pada anak (Sutherland, Cressey, & Luckenbill, 2018). Bagi para 

remaja yang orangtuanya mengalami perceraian, pengalaman tersebut 
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merupakan pengalaman yang sangat penting dalam hidupnya. Dari subjek I, II 

dan III mengalami berbagai faktor penyebab terjadinya perceraian orangtuanya 

dan berbagai dampak yang terjadi pada hidup subjek pasca perceraian 

orangtuanya. 

Menurut Papalia (dalam Widiasavitri, 2014, hal. 3) menyatakan bahwa 

perceraian orang tua merupakan salah satu hal yang paling ditakutkan oleh 

seorang anak, karena anak akan menjadi korban dari perceraian orang tua 

mereka. Apalagi jika perceraian mereka terjadi saat anak mereka berada pada 

masa remaja. Masa remaja adalah masa perkembangan antara masa kanak- 

kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar fisik, kognitif dan 

psikososial 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan triangulasi, didapatkan hasil 

bahwa faktor penyebab perceraian orangtua subjek antara lain yaitu 

mengabaikan kewajiban di dalam keluarga, penyiksaan fisik, saling tidak 

percaya, permasalahan ekonomi, sering mabuk, selingkuh, keterlibatan/tekanan 

dari kerabat pasangan dan kesibukan. Beberapa penyebab inilah yang 

menyebabkan orang tua subjek mengalami perceraian dan memberikan dampak 

secara psikologis berupa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak. 

Menurut George Lavinger pada penelitiannya tahun 1966 (dalam Ihromi, 

2004: 153) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu 

karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan 

anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan 

anak dan pasangan. Hal ini terjadi di dalam keluarga yakni orangtua subjek 1 dan 

subjek 2 sebelum bercerai juga mengalami hal serupa, dimana salah satu 

orangtua subjek yang mengabaikan kewajibannya sebagai orangtua di dalam 
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keluarga tersebut seperti jarang pulang ke rumah dan tidak memiliki hubungan 

dekat dengan subjek serta lebih sering melakukan aktivitas di luar rumah dan 

cenderung tidak memperhatikan keluarga. 

Sepanjang proses membina rumah tangga, banyak rintangan yang 

dihadapi baik rintangan yang datang dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun 

rintangan yang datang dari luar rumah tangga. Hal yang sering menjadi konflik 

antara suami istri yang mengakibatkan munculnya kekerasan fisik maupun psikis 

terhadap salah satu pasangan suami istri (Maisah, 2016, hal. 126). 

Permasalahan orangtua subjek yang menyebabkan terjadinya perceraian salah 

satunya adalah penyiksaan fisik. Orangtua subjek 1 dan subjek 3 sering 

melakukan penyiksaan fisik pada pasangannya ketika pertengkaran sedang 

terjadi dan dari ketiga subjek ini yang melakukan penyiksaan fisik adalah ayah 

subjek. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ayah subjek ke ibu subjek yaitu 

dengan memukul, menampar hingga melemparkan barang ke arah ibu subjek. 

Sesuai dengan pendapat Wiwi A.W (dalam Desrianti, dkk, 2014, hal. 3) bahwa 

memukul istri bukanlah perbuatan yang terpuji, dan bukan bentuk penghormatan 

kepada istri. Akan tetapi, kekerasan tersebut sebagai bentuk penghinaan kepada 

istri. Maka dari itu, patut dikatakan tindakan fatal seorang suami yang melakukan 

kekerasan kepada sang istri. 

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting di dalam rumah 

tangga, ketenangan di dalam rumah tangga akan sulit diraih tanpa adanya rasa 

saling percaya, selain karena pasangan yang tidak setia, hilang atau kurangnya 

kepercayaan dapat juga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri salah satu 

pasangan yang mengakibatkan selalu timbul rasa curiga terhadap pasangannya. 

Hal ini juga terjadi pada orangtua subjek ke 3 yang mana ayah subjek tidak 



125 
 

 

 

mempercayai penjelasan dari ibu subjek sehingga mengakibatkan 

kesalahpahaman dan berakhir dengan keputusan untuk berpisah (Manjorang & 

Aditya, 2015, hal. 112). 

Faktor lain yang menjadi penyebab dari perceraian orangtua adalah 

adanya permasalahan ekonomi di dalam keluarga. Menurut Gary Chapman 

(dalam Nurwijaya, 2011, hal. 9) hal ini diakui bahwa kebutuhan ekonomi 

merupakan hal yang cukup utama untuk menjaga ketahanan keluarga. Pada 

keluarga subjek 2 pun terjadi permasalahan yang bersangkutan dengan 

keuangan keluarga yang kurang sehingga memicu timbulnya pertengkaran 

antara suami dan istri. 

Perilaku sering mabuk juga menjadi salah satu faktor penyebab 

perceraian pada pasangan (Ihromi, 2004: 153) . Kebiasaan dengan sering mabuk 

ini juga terjadi pada salah satu orangtua dari subjek 1 dengan cukup berat hingga 

dalam keadaan mabuk bisa membuat orangtua subjek memaki bahkan memukul 

orang lain. 

Orangtua subjek bercerai juga disebabkan oleh adanya orang ketiga di 

dalam kehidupan keluarga subjek. Sudah berjalan beberapa tahun ayah subjek 

telah sembunyi-sembunyi dekat dengan wanita lain di tempat bekerja, dan baru 

diketahui oleh ibu subjek ketika subjek secara tidak sengaja melihat hal 

handphone ayah subjek berisikan SMS dari wanita lain. Sesuai dengan pendapat 

Himawan (2007, hal. 98-99) yang mengatakan bahwa adanya hubungan cinta 

yang dilakukan oleh dua orang secara sembunyi-sembunyi di luar ikatan 

pernikahan atau perilaku seseorang yang suka menyembunyikan sesuatu untuk 

kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang atau serong itu 

dinamakan sebagai selingkuh. 
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Berdasarkan hasil penelitian Widayanti & Lestari (2014, hal. 2) didapatkan 

hasil bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian pada keluarga 

yang dikategorikan kedalam faktor eksternal adalah adanya campur tangan dari 

keluarga salah satu pasangan. Begitu pula yang terjadi pada keluarga subjek, 

orangtua subjek bercerai juga karena adanya campur tangan dari keluarga 

pasangan yang tidak menyukai pernikahan tersebut dan ingin mereka tidak 

bersatu. Campur tangan orang lain dalam suatu keluarga ini membuat 

guncangan dalam rumah tangga yang mudah dipengaruhi oleh orang lain seperti 

keluarga subjek tersebut yang mana nenek subjek tidak menyukai ayah subjek 

dan sering mengejek ayah subjek karena tidak bisa bekerja, hal ini membuat 

ayah subjek geram dan berdampak ke rumah tangga mereka. 

Menurut Tika Bisono (2008, hal. 60-61) menyatakan bahwa dalam banyak 

kasus, keluarga yang berstatus ekonomi rendah memilki banyak kesempatan 

untuk berkumpul meskipun dengan segala kekurangannya. Namun, tak menutup 

kemungkinan kondisi yang lebih parah dari itu bisa terjadi. Selain perhatian 

orangtua serba kurang karena kesibukan mereka mencari uang, kesulitan 

perekonomian selalu datang menghimpit dan menyebabkan keretakan keluarga 

yang menyedihkan. Hal serupa juga terjadi pada keluarga subjek 1 yakni ayah 

subjek bekerja hingga pulang larut malam dan jarang berada di rumah. Lalu 

orangtua subjek 3 juga mengalami hal demikian bahwa karena kondisi ekonomi 

yang kurang baik membuat kedua orangtua subjek bekerja keras hingga jarang 

berada di rumah dan jarang berkomunikasi satu sama lain bahkan tidak 

memperhatikan subjek. 

Pasca perceraian orangtuanya, subjek mengalami berbagai perubahan di 

dalam kehidupan sehari-hari mereka yang mempengaruhi diri mereka baik dalam 
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sikap maupun sifat, baik maupun buruk yang dialami oleh subjek. Salah satunya 

adalah maturitas yang lebih besar atau dengan kata lain adalah kematangan diri. 

Kematangan diri pada subjek dibuktikan dengan pemikirannya yang lebih 

dewasa dibandingkan dengan anak-anak seusianya, selain itu subjek juga 

menonjolkan bakatnya dalam berdagang dan merealisasikannya sebagai usaha 

kecil untuk membantu perekonomian keluarganya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Abraham Maslow (1987, hal. 48) bahwa kematangan diri seseorang ditandai 

dengan kemampuannya dalam mengaktualisasikan diri yakni menggunakan dan 

memanfaatkan secara utuh seluruh bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi 

dan sebagainya. 

Selain menjadi lebih dewasa, subjek juga menjadi individu yang lebih 

mandiri karena subjek dapat melakukan segala kebutuhannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain dan berani mengambil keputusan sendiri. Subjek juga belajar 

mencari pendapatan sendiri serta mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi 

setiap masalah. Dalam penelitian Starlina Aulia (2012, hal. 5-6) yang bertemakan 

kemandirian remaja yang memiliki orangtua yang bercerai, didapatkan hasil 

bahwa ciri-ciri remaja yang memiliki sikap mandiri pasca perceraian orangtuanya 

yaitu seperti memiliki kebebasan bertingkah laku, membuat keputusan dan tidak 

takut bila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keyakinan orang lain, 

mempunyai kemampuan menemukan akar masalah, mengandalkan diri sendiri, 

memperlihatkan inisiatif yang tinggi, memiliki kepercayaan diri yang kuat. 

Setelah orangtua subjek bercerai secara otomatis subjek tidak bisa 

tinggal bersama orangtua yang utuh. Namun satu diantara kedua subjek masih 

berhubungan baik dengan orangtuanya yang kini tidak tinggal bersamanya lagi 

atau dengan kata lain pisah rumah. Subjek dan orangtuanya tetap menjalin 
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komunikasi baik seperti saling menanyakan kabar dan sering kali bercerita 

bersama melalui telefon dengan begini subjek merasa tetap diperhatikan oleh 

orangtuanya dan memperkecil adanya kesalahpahaman dari perpisahan 

tersebut. Apabila komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga bersifat jelas, 

terbuka dan sering maka akan memperkecil kemungkinan akan terjadinya 

kesalahpahaman antar anggota keluarga (Priyatna, 2010, hal. 106). 

Setelah perceraian orangtua, subjek belajar untuk menjalin relasi 

sebanyak-banyaknya karena subjek merasa dengan memperbanyak relasi sosial 

di lingkungannya akan memberikan dampak positif untuk dirinya yaitu selain 

menambah teman, subjek juga belajar untuk berbaur dengan sekitarnya baik 

relasi yang baik maupun buruk bagi subjek. Sosialisasi adalah proses individu 

menerima kemudian menginternalisasikan, menghayati banyak nilai sosial, 

kepercayaan, pola-pola perilaku dari kebudayaan mereka. Dalam psikologi, 

sosialisasi berarti proses individu memberikan respons untuk menerima standar 

hidup suatu masyarakat baik yang benar maupun salah bagi pemuasan 

keinginannya (Liliweri, 2011, hal.880). 

Dukungan dari teman sebaya menjadi efek positif bagi subjek karena 

ketika subjek sedang memiliki masalah, sedih, mengalami kesulitan maka peran 

teman-teman subjek menjadi tempat yang dipercaya oleh subjek sebagai tempat 

membahas hal-hal tersebut yang tidak dapat dibicarakan dengan orangtua atau 

saudara. Teman-teman subjek selalu memberikan semangat dan bantuan ketika 

subjek membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya dan juga teman- 

teman subjekpun selalu ada untuk subjek dan memberikan dampak baik bagi diri 

subjek. Menurut Hurlock (dalam Susanto, 2018, hal. 191) mengemukakan bahwa 

remaja dalam memilih teman menginginkan teman yang mempunyai minat dan 
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nilai-nilai pemikiran yang sama dengaln dirinya serta dapat mempercayakan 

permasalahan yang tidak dapat dibicarakan dengan orangtua maupun guru. 

Menurut Andri Priyatna (2010, hal.19) menyatakan bahwa dalam 

menghadapi sebuah perceraian kedua orangtua bagi kebanyakan remaja akan 

mengalami perasaan marah, takut, merasa kesepian, depresi dan merasa 

bersalah. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh subjek setelah perceraian 

orangtuanya, subjek merasa terpukul dan seringkali merasa kesepian karena 

tidak ada lagi tempat untuk bercerita serta merasa kurangnya kasih sayang dari 

orangtua karena subjek sering melakukan beberapa aktivitas dulunya dilakukan 

bersama orangtuanya kini dilakukan sendirian. Rasa kesepian subjek kini 

dilampiaskan dengan pergi bermain ke luar rumah bersama teman-temannya. 

Dampak dari perceraian orangtua yaitu salah satunya adalah dengan 

mudah marah apabila orang lain bertindak tidak sesuai dengan keinginannya 

(Untari, Dhini,& Hafiduddin, 2018, hal. 105). Hal ini juga terjadi pada subjek yang 

cenderung marah atau emosi ketika ada orang lain yang berbuat sesuatu hal 

yang tidak sesuai dengan keinginannya. Subjek meluapkan rasa marahnya 

dengan menantang hingga memukul orang tersebut. 

Menurut Beranda Agency (2011, hal. 6) bahwa di dalam hati seorang 

anak pasti akan merasa kehilangan salah seorang orang tua yang pergi 

meninggalkannya, walaupun tidak membenci orangtua tersebut karena sejatinya 

anak menginginkan orang tua yang utuh layaknya anak-anak lain. Apabila rasa 

kehilangan ini berlarut-larut biasanya anak akan mencari peran pengganti dari 

orang tua yang pergi. Hal ini juga dialami oleh subjek pasca perceraian 

orangtuanya subjek merasa ada suatu hal di dalam benaknya yang hilang, suatu 

kebiasan sehari-hari yang hilang di keseharian subjek seperti kebiasan orangtua 
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di rumah atau suaranya di rumah yang kini tidak ada lagi memuat subjek sangat 

merasa ada sesuatu yang hilang dan biasanya membuat subjek rindu dengan 

orangtuanya. 

Ketika terjadinya perceraian, seorang remaja cenderung merasa tidak 

dikasihi dan merasa dirinya adalah penyebab dari perceraian kedua orang 

tuanya (Utami, dkk, 2018, hal. 70-71). Hal serupa terjadi pada subjek, pasca 

perceraian orang tuanya subjek merasa dirinya adalah penyebab berpisahnya 

orangtua subjek. Subjek merasa berpisahnya orangtua mereka dikarenakan 

subjek ikut campur dalam urusan mereka ketika bertengkar dan menyebabkan 

adanya keputusan bercerai di keluarga subjek. Perasaan terpukul subjek 

membuat subjek sempat mengurung diri di kamar hingga tidak makan. 

Perceraian membawa dampak psikologis bagi anak salah satunya bahwa 

perceraian membuat anak merasakan kesedihan yang begitu mendalam 

dikarenakan mereka merasa kehilangan kehangatan kasih sayang orangtua yang 

lengkap (Kasih, 2017, hal. 14). Subjek juga mengalami hal yang sama, dimana 

subjek juga merasakan sedih karena harus mengalami perceraian kedua 

orangtuanya. Kesedihan yang dialami subjek 2 dan subjek 3 ketika subjek 

melihat keluarga lain yang orangtuanya masih lengkap, pergi bersama keluarga 

yang anggotanya lengkap, mengingat waktu-waktu kebersamaan keluarga 

mereka dulu dan lain sebagainya. Subjek 1 melampiaskan kesedihannya dengan 

bercerita ke temannya atau pergi bersama teman-temannya untuk sesaat 

melupakan rasa sedih pada hatinya. 

Remaja mengalami kekacauan emosi dengan bertindak agresif setelah 

perceraian kedua orangtuanya. Subjek menjadi lebih agresif dan sulit mengontrol 

emosinya. Ketika subjek sedang emosi atau marah, maka subjek melampiaskan 



131 
 

 

 

kemarahannya dengan emosi berlebihan, memaki orang lain bahkan menantang 

dan memukul orang lain. Perceraian membawa dampak negatif bagi remaja 

salah satunya ditampakkan dengan ekspresi emosi yang berlebihan, tidak 

terontrol dan lebih agresif serta tidak mampu bersikap rasional (Estuti, 2013, hal 

19). 

Dampak psikologis lain akibat perceraian orangtua adalah berkurangnya 

minat belajar juga dialami oleh subjek karena subjek merasa malas belajar 

dikarenakan tidak ada lagi penyemangat dan tujuan mendapat nilai baik di 

pendidikannya saat ini, bahkan subjek 1 cenderung membolos masuk kelas dan 

memilih untuk pergi keluar bersama teman-temannya serta subjek 3 memilih 

membolos masuk kelas dan pergi untuk bekerja. Salah satu dampak perceraian 

orang tua terhadap kondisi mental anak yaitu kurangnya perhatian dari salah 

satu pihak orang tua yang menjadi penyebab anak mengalami penurunan 

motivasi belajar karena ketidaknyamanan dalam kondisi keluarga yang tidak utuh 

(Estuti, 2013, hal 19). 

Kelly Cole (2004, hal. 12) menyatakan bahwa salah satu reaksi spesifik 

anak korban perceraian berdasarkan usia pra remaja dan remaja adalah terlibat 

dalam kegiatan yang tidak dapat diterima, seperti mencuri dan membolos. Subjek 

1 juga mengalami hal serupa, bahwa ia sering mendapat hukuman di sekolahnya 

karena sering melanggar aturan di sekolahnya dengan membolos dan merokok. 

Hal ini terjadi karena subjek merasa tidak ada lagi yang memperhatikan dirinya 

seperti dulu. 

Temuan dalam penelitian ini juga didapatkan makna dari peristiwa 

perceraian orangtua yang dialami ketiga subjek. Dari berbagai kejadian yang 

terjadi pada kehidupan subjek setelah perceraian terjadi, ketiga subjek dapat 
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mengambil makna atau value dalam kehidupannya saat ini yaitu pada subjek 1, 

subjek merasa bahwa perceraian orangtuanya sangat memberikan sakit hati 

yang luar biasa bagi subjek dan keluarganya namun subjek memiliki pemikiran 

bahwa di masa depan kelak subjek berusaha untuk tidak mengalami hal serupa 

seperti yang terjadi pada orangtuanya saat ini yaitu berpisah/bercerai dan subjek 

belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berguna bagi sesama 

maupun keluarga.Pada subjek 2, perceraian memberikan pilu dan luka di hati 

keluarganya namun subjek tidak ingin berhenti dalam kesedihannya, subjek 

berusaha untuk mengambil sisi positif dari kejadian perceraian orang tuanya 

serta berusaha belajar untuk memahami bahwa hal yang terjadi dalam hidupnya 

adalah yang terbaik bagi keluarga dan dirinya di masa depan. Pada subjek 3, 

subjek menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan berperilaku 

agar tidak mengulang kejadian sama seperti yang terjadi pada orangtua subjek 

saat ini. 

5.03. Kelemahan Penelitian 
 

Peneliti menyadari akan kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa 

peneliti kesulitan dalam menemukan subjek yang memiliki waktu luang untuk 

melakukan wawancara. Kemudian sering kali terjadi pembatalan dengan subjek 

untuk melakukan pengambilan data yaitu wawancara dan membuat waktu 

wawancara menjadi mundur dan peneliti tidak dapat menunjukkan surat cerai 

orang tua subjek sebagai bukti penelitian ini. 


