
 

 

 

BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

6.01. Kesimpulan 
 

6.01.01 Penyebab perceraian orangtua subjek yang berasal dari: 
 

1. Faktor internal 
 

Penyebab perceraian orangtua subjek yang termasuk dalam 

faktor internal yaitu adanya perilaku mengabaikan kewajiban di 

dalam keluarga, seperti yang terjadi pada ayah S1 dan ayah S2 

yang memilih bersenang-senang daripada mengurus keluarganya. 

Lalu adanya penyiksaan fisik yang dilakukan oleh ayah S1 dan S3 

dengan melemparkan barang dan menampar ibu subjek. 

Selanjutnya permasalahan ekonomi juga terjadi pada orangtua S2 

karena ayah S2 tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering berjudi 

bersama teman-temannya. Munculnya perasaan saling tidak 

percaya antar pasangan terjadi pada orangtua S3 akibat ayah S3 

tidak mempercayai penjelasan ibu S3 bahwa tidak berselingkuh 

namun tidak percaya sama sekali. Terakhir adalah perilaku mabuk 

yang dilakukan oleh ayah S1 hingga membuat ayah S1 berperilaku 

buruk kepada ibu dan juga subjek seperti melontarkan kata-kata 

kasar hingga memukul ibu subjek. 

2. Faktor eksternal 
 

Penyebab perceraian orangtua subjek yang termasuk dalam 

faktor eksternal yaitu perilaku selingkuh yang dilakukan oleh ayah 

S1   yang   berselingkuh  dengan   rekan  kerjanya.   Kesibukan juga 
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terjadi pada ayah S1 yang sibuk mengurus pekerjaannya sehingga 

jarang berinteraksi secara langsung dengan keluarganya dan 

orangtua S3 yang sama-sama bekerja, hal ini membuat keluarga S3 

jarang berinteraksi secara langsung karena kesibukan masing- 

masing. Lalu berjudi juga terjadi pada keluarga S2 yaitu ayah S2 

yang sering berjudi bersama teman-temannya dan tidak mengurus 

keluarganya dengan sebagaimana mestinya. 

6.01.02 Dampak psikologis yang dialami oleh remaja pasca perceraian 

orangtua, antara lain: 

1. Dampak Positif 
 

a) Dampak positif yang muncul 
 

Dampak positif yang muncul pada subjek pasca perceraian 

orangtuanya yaitu adanya sikap kemandirian pada S1, S2 dan 

S3 yang ditunjukkan dengan perilakunya yang ingin mengurus 

segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain, mengurus 

pekerjaan rumah, mengambil keputusan sendiri dan 

memecahkan permasalahannya sendiri tanpa bantuan orang 

lain. Lalu maturitas yang lebih besar juga muncul pada S3 yaitu 

memiliki pemikiran yang jauh kedepan untuk masa depannya 

dengan mulai sejak dini membantu serta gigih  berusaha 

bekerja untuk meringankan beban keuangan keluarga. 

b) Dampak positif temuan baru 
 

Dampak positif temuan baru yang muncul pada subjek 

pasca perceraian orangtuanya yaitu dukungan dari teman 

sebaya yang dialami oleh S1 dan S3 karena memiliki teman- 
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teman yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat 

subjek untuk bercerita atau untuk bercanda melepas pikiran 

permasalahan keluarganya. Lalu munculnya sikap sosialisasi 

yang tinggi pada S1, S2 dan S3 dengan menjalin relasi dengan 

sesama di lingkungan sekitar mereka yaitu di universitas, 

sekolah maupun di gereja dan hal ini membantu subjek 

mempelajari banyak hal yang tidak ia dapatkan di lingkungan 

keluarganya. 

2. Dampak Negatif 
 

a) Dampak negatif yang muncul 
 

Dampak negatif temuan baru yang muncul pada ketiga 

subjek pasca perceraian orangtuanya yaitu muncul rasa 

kesepian saat melakukan aktivitas di rumah sendirian yang 

membuat subjek mengingat kenangan-kenangan bersama 

keluarganya di rumah bersama-sama. Pada S1 dan S2 juga 

memiliki emosi yang diluapkan dengan kemarahan pada ayah 

mereka karena ayah S1 yang berselingkuh dan ayah S2 yang 

menghamburkan uang untuk berjudi. Lalu munculnya perasaan 

kehilangan yang dialami oleh ketiga subjek karena salah satu 

orangtua yang tidak lagi tinggal bersamanya di rumah. Selain 

itu, adanya perilaku menyalahkan diri sendiri dialami oleh S1 

dan S3. Pada S1, sempat merasa bahwa dirinyalah penyebab 

dari perceraian orangtuanya karena S1 yang memberitahukan 

perselingkuhan ayahnya kepada ibunya dan pada S3 merasa 

tidak dapat membantu menyelesaikan pertengkaran 
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orangtuanya yang akhirnya berujung perceraian. Rasa sedih 

juga dialami oleh ketiga subjek karena mengingat kejadian 

bersama keluarganya bertahun-tahun bersama kini berpisah 

selamanya. Sikap agresif ditunjukkan oleh ketiga subjek pasca 

perceraian orangtuanya dengan mudah terbawa emosi serta 

berani menantang orang lain, membanting pintu atau dengan 

menggunakan kata-kata kasar. Selain itu, setelah perceraian 

orang tua pada S1 dan S3 kehilangan minat belajarnya karena 

merasa belajar hanya membyang waktu dan memilih untuk 

bekerja atau aktivitas lain serta terlibat kegiatan yang 

melanggar aturan dengan membolos pada S3 , merokok di 

sekolah yang dilakukan oleh S1. 

6.01.03 Pendapat subjek mengenai makna hidup perceraian bagi 

kehidupan subjek 

Ketiga subjek membuat arti makna perceraian yang berbeda- 

beda. Pada subjek 1 berpikir agar di masa depan tidak mengikuti jejak 

orangtuanya dengan bercerai serta berusaha untuk merubah diri 

menjadi lebih dewasa agar dapat berguna bagi sesama dan 

keluarganya. Pada subjek 2, subjek mengambil sisi positif dari kejadian 

perceraian orang tuanya dan belajar untuk memahami bahwa hal yang 

terjadi dalam hidupnya adalah yang terbaik bagi keluarga dan dirinya 

kini dan di masa depan. Pada subjek 3, 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. 



137 
 

 

 

Inti makna perceraian orangtua bagi ketiga subjek yaitu subjek 

merasa ada sisi positif dan negatif dari perceraian orang tuanya. Subjek 

ingin membuka luas sisi positif dari perceraian orang tuanya bahwa 

dirinya tidak ingin mengulangi kejadian yang sama seperti yang terjadi 

pada keluarganya saat ini dan terus berbenah menjadi pribadi yang  

lebih baik lagi dari sebelumnya, karena subjek sudah mengalami dan 

merasakan begitu banyak rasa manis dan pedihnya kehidupan 

keluarganya dengan orangtua yang tidak lengkap serta ingin melewati 

sisi negatif perceraian orang tuanya dengan lebih bijaksana dalam 

mengatur hidupnya sekarang. 

6.02. Saran 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran 

yang dapat diberikan adalah: 

6.02.01 Bagi orang tua yang bercerai 
 

Peneliti berharap kepada para orang tua untuk tetap 

memberikan perhatian dan bimbingan kepada anak agar anak tetap 

merasakan kehangatan serta kasih sayang keluarganya dan tidak 

mencari kasih sayang lain di luar lingkungan keluarga. 

6.02.02 Bagi subjek peneliti 
 

Peneliti berharap kepada subjek 1 untuk bisa lebih membagi 

waktu dengan keluarga dan bersikap terbuka dengan keluarga, dapat 

membagi waktu untuk hobi dan untuk belajar, taat pada aturan yang 

ditetapkan sekolah. Untuk subjek II agar lebih terbuka dan berinteraksi 

dengan teman laki-laki agar bisa memiliki rasa aman dan tidak takut 

lagi untuk memiliki teman laki-laki. Subjek III diharapkan bisa lebih 



138 
 

 

 

menjaga amarahnya ketika sedang emosi dan bisa membagi waktu 

untuk belajar di kampus maupun waktu untuk belajar bekerja. 

6.02.03 Bagi Peneliti Selanjutnya 
 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini dan 

hendak melakukan penelitian serupa sebaiknya ketika melakukan 

wawancara hendaknya menyesuaikan waktu wawancara yang efektif 

dari subjek agar mendapatkan data yang maksimal. 


