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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Setiap manusia memiliki keinginan untuk membentuk suatu hubungan atau 

ikatan pertemanan, memiliki hubungan yang lebih intim (pernikahan), hingga 

memiliki keinginan untuk membesarkan anak-anak. Banyak hal yang dapat 

memengaruhi manusia dalam membentuk kehidupannya, antara lain adanya 

budaya, kebiasaan, norma, dan aturan. Keluarga merupakan salah satu faktor 

yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Hubungan 

keluarga di dalamnya menjadi institusi dasar bagi setiap manusia dalam 

melakukan sesuatu (Ponzetti, 2003).  

 Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Undang-

Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974). Berawal dari pernikahanlah sebuah 

keluarga mulai terbentuk. Menurut Goode (2002) keluarga merupakan lembaga 

sosial yang mempunyai tanggungjawab mengubah suatu organisme biologis 

menjadi manusia. Kepribadian seseorang mulai terbentuk dan dibentuk dalam 

keluarga. Melalui hubungan dalam keluarga, seseorang dapat memperoleh 

dukungan yang diperlukan oleh setiap manusia. Maka, keluarga memiliki peran 

penting di dalam perkembangan anak. Hal ini didukung dengan pendapat Kartono 

(dalam Nawafilaty, 2015) bahwa keluarga merupakan unit sosial paling kecil dalam 

masyarakat yang memberikan pondasi utama bagi perkembangan anak. 

Kehidupan dalam keluarga menentukan seorang manusia (anak) dalam 

membentuk kepribadiannya. 
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 Bukan hal yang mengherankan jika dalam keluarga, terjadi konflik antara 

suami dan istri. Setiap pasangan berusaha untuk mencari jalan keluar dalam 

mengatasi rintangan dan konflik yang terjadi, namun jika konflik berada pada titik 

yang kritis dan tidak dapat terselesaikan maka hal tersebut akan menjadi pemicu 

keretakan rumah tangga hingga akhirnya perceraian menjadi pilihan dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi antara suami dan istri (Dewi & Herdiyanto, 2018). 

Perceraian tidak terjadi berdasarkan satu permasalahan saja, melainkan dilandasi 

oleh berbagai penyebab, yaitu masalah sosial, sejarah, budaya, demografi, dan 

individu (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Selain itu, terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga hingga berakhir 

dengan perceraian, yaitu persoalan ekonomi, keinginan untuk memperoleh anak 

putra/putri, perbedaan cara mendidik anak, serta adanya prinsip hidup yang 

berbeda. Persoalan-persoalan itulah yang menimbulkan suasana keruh dalam 

kehidupan rumah tangga sehingga berpotensi meruntuhkan kehidupan rumah 

tangga (Dagun, 2002). 

BPS (Badan Pusat Statistik) memaparkan mengenai jumlah perceraian 

yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2015, uraian lebih lanjut akan 

dijelaskan melalui Tabel 1.1. berikut: 

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Perceraian 

Tahun Jumlah Kasus 

2012 346.480 

2013 324.247 

2014 344.237 

2015 347.256 

 Melihat data statistik yang telah dipaparkan di atas, terdapat banyak 

perceraian yang terjadi di Indonesia dan pada tahun 2015, jumlah kasus 

perceraian melebihi jumlah kasus perceraian pada tahun 2012. Perceraian yang 

terjadi dalam sebuah keluarga memberikan dampak yang mendalam dan berantai 
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pada keluarga tersebut. Dampak dari perceraian ini tidak hanya dialami oleh 

pasangan yang terlibat, namun dialami oleh seluruh anggota keluarga, yaitu ayah, 

ibu dan anak. Hal yang terpenting adalah dampak perceraian tersebut terhadap 

anak. Hetherington (dalam Dagun, 2002) melakukan penelitian pada anak berusia 

di bawah 4 tahun dan di atas 4 tahun yang memiliki orang tua bercerai. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa perceraian memberikan dampak trauma 

pada setiap tingkat usia anak, walaupun memiliki kadar yang berbeda pada setiap 

tingkat usianya (Dagun, 2002). 

 Pada setiap tingkat usia, individu memiliki cara tersendiri dalam 

penyesuaian diri pada perceraian kedua orang tuanya. Terdapat banyak ekspresi 

yang diungkapkan individu melalui perilakunya setiap hari akibat perceraian yang 

terjadi pada kedua orang tuanya. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada 

individu yang memiliki orang tua bercerai dengan individu yang memiliki orang tua 

tidak bercerai. Individu yang memiliki orang tua bercerai dapat mengekspresikan 

luka batin mereka melalui perubahan sikap mereka sehari-hari (Stahl, 2004). 

Beberapa perubahan sikap yang menjadi dampak dari perceraian orang tua 

tersebut, yaitu munculnya perilaku agresif, kemampuan yang buruk dalam 

penyesuaian diri pada lingkungan sosial, kecemasan dan depresi (Clarke-Stewart 

& Brentano, 2006). Hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada individu 

jika individu tidak memiliki penerimaan diri yang baik. 

 Penerimaan diri memiliki arti bahwa seorang individu dapat menerima 

dirinya sendiri baik dalam segi positif maupun negatif. Penerimaan diri memiliki 

peran yang penting dalam kesehatan mental. Individu yang dapat menerima 

dirinya sendiri adalah individu yang puas dengan dirinya, menghormati dirinya 

sendiri dan paham atau sadar mengenai karakteristik yang mereka miliki. Individu 

yang dapat menerima dirinya sendiri paham mengenai sisi positif dan sisi negatif 
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dalam dirinya. Mereka mengetahui bagaimana cara untuk hidup bahagia dengan 

sisi negatif yang ada dalam dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya sendiri 

memiliki kepribadian yang sehat dan kuat. Sebaliknya, individu yang sulit dalam 

menerima dirinya sendiri tidak akan menyukai karakteristik mereka sendiri, 

sehingga menyebabkan individu tersebut merasa tidak berguna dan tidak percaya 

diri (Ceyhan & Ceyhan, 2010). 

 Penelitian kualitatif telah dilakukan oleh Dewi dan Herdiyanto pada tahun 

2018 mengenai dinamika penerimaan diri pada remaja broken home di Bali. 

Subjek penelitian tersebut berusia sekitar sembilan belas hingga 22 tahun. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut didapatkan hasil bahwa 

tahapan penerimaan diri yang muncul pada subjek adalah tahap denial, anger, 

depression, dan acceptance (mengacu pada tahap penerimaan diri Kübler Ross). 

Tahapan penerimaan diri yang tidak muncul adalah tahap bargaining. Empat 

tahapan yang muncul tersebut diwujudkan dalam bentuk dominan pikiran. 

 Pada tahap denial, subjek tidak menanyakan penyebab perceraian pada 

orang tua karena berpikir keadaan akan berubah (orang tua mereka akan bersatu 

kembali, maka individu tidak mengingatkan kembali alasan orang tua bercerai). 

Pada tahap anger, stressor kembali membuat subjek berpikir bahwa dunia ini tidak 

adil. Pada tahap bargaining tidak muncul karena subjek tersebut ingin kedua orang 

tua mereka rujuk namun tidak ada usaha yang dilakukan agar membuat orang tua 

mereka rujuk kembali. Pada tahap depression, stressor memunculkan kembali 

rasa sedih dan kesepian yang mendalam pada subjek. Pada tahap acceptance, 

subjek mampu melakukan refleksi diri sehinga merasa hidup lebih berharga. 

Penerimaan diri menjadi hal yang penting untuk subjek agar subjek dapat 

menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik serta memiliki persepsi diri yang 
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sehat, walaupun subjek harus berdampingan dengan kondisi broken home yang 

memiliki dampak tersendiri bagi individu. 

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, terdapat kasus dengan dampak 

yang berbeda meskipun memiliki latar belakang permasalahan yang sama, yaitu 

orang tua bercerai. Subjek (berinisial SS) yang peneliti temui memiliki orang tua 

yang telah bercerai pada tahun 2015, kurang lebih empat tahun yang lalu saat ia 

duduk di bangku SMA kelas tiga. Pada saat ini, subjek SS berusia 21 tahun. 

Sebelum perceraian kedua orang tuanya, subjek SS merasa tidak aman dan 

kehilangan rasa damai yang dirasakan saat di rumah, karena kedua orang tuanya 

terus menerus terlibat perselisihan hingga subjek SS pernah melakukan 

percobaan bunuh diri. Hal ini terjadi karena subjek SS belum mencapai tahap 

acceptance melainkan sedang berada pada tahap depression (mengacu pada 

teori penerimaan diri Kübler-Ross). 

Peneliti juga mendapatkan kasus yang didapatkan melalui 

pijarpsikologi.org, yaitu suatu situs yang menyediakan wadah konsultasi secara 

online bagi seluruh orang. Tim pijarpsikologi.org yang menangani konsultasi 

tersebut merupakan tim yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu psikolog dan 

juga calon psikolog (mahasiswa magister profesi psikolog). Subjek pertama 

berusia 19 tahun. Orang tua subjek bercerai semenjak subjek berada di bangku 

kelas empat SD. Pada awalnya, subjek tinggal dengan sang ayah yang menikah 

kembali. Subjek merasa tidak cocok dengan ibu tirinya, sehingga subjek tidak 

merasakan kasih sayang seorang ibu seperti yang subjek dapatkan dahulu ketika 

kedua orang tua subjek masih bersama. Akhirnya, pada saat subjek masuk SMA, 

subjek kembali tinggal dengan sang ibu, namun satu tahun kemudian ibu subjek 

meninggal. Sejak ibu subjek meninggal, subjek tinggal sendiri karena ayah dan 



6 
 

 
 

anggota keluarga yang lain berada di kota yang berbeda, sedangkan subjek harus 

melanjutkan studi. 

Perpisahan kedua orang tua serta kehilangan orang tua dalam kehidupan 

subjek membuat perubahan pada diri subjek. Subjek menjadi pribadi yang 

pendiam dan tidak terbuka. Subjek juga menjadi mudah cemas akan hal yang 

sederhana hingga berakhir dengan tangisan dan mengganggu jam tidur subjek. 

Subjek selalu merasa kesepian walaupun subjek memiliki banyak teman. Sering 

kali, subjek menangis secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan bahkan subjek 

pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. 

Mendengar cerita yang telah disampaikan oleh subjek, tim 

pijarpsikologi.org memberikan tanggapan mengenai cerita yang disampaikan oleh 

subjek, yaitu dengan menyarankan subjek untuk melakukan self-healing, di mana 

pada metode ini, diri sendirilah yang memiliki peran besar dalam penyembuhan 

diri terhadap luka batin. Dalam metode self-healing tersebut, terdapat beberapa 

cara dalam penerapannya, namun salah satu cara yang dapat diterapkan adalah 

berdialog dengan diri sendiri. Dengan melakukan “berdialog dengan diri sendiri” 

terdapat sesuatu yang ingin dicapai dalam penerapannya, yaitu individu dapat 

memahami diri serta dapat menerima diri dengan segala keadaan yang dialami. 

Penerimaan diri menjadi hal yang penting dalam tahapannya pada seseorang 

yang berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. 

Sama halnya dengan kasus sebelumnya, terdapat subjek dengan usia 21 

tahun yang melakukan curhat secara online melalui wadah yang disediakan oleh 

pijarpsikologi.org. Subjek bercerita bahwa subjek sangat menderita dengan latar 

belakang keluarga yang dialaminya. Subjek memiliki orang tua yang bercerai pada 

saat subjek berusia empat puluh hari. Subjek terpisah dengan kakak subjek yang 

tinggal bersama ayah subjek sedangkan subjek tinggal dengan sang ibu yang 
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memiliki sikap minder dan rendah diri sehingga sering dicemooh. Subjek pernah 

mengemis pada keluarga ayah karena subjek ingin untuk sekolah, namun 

tamparan batin yang diterima oleh subjek. Banyaknya beban yang ditanggung oleh 

subjek sehingga subjek sering menangis, sering berbohong, stres, bahkan subjek 

pernah mencoba untuk bunuh diri. Subjek merasa bahwa lebih baik subjek mati 

masuk neraka dari pada hidup menderita dengan cemoohan semua orang. 

Berdasarkan cerita yang telah disampaikan oleh subjek, tim 

pijarpsikologi.org memberikan jawaban mengenai kondisi yang dialami oleh 

subjek. Perasaan tertekan dan menderita yang dialami oleh subjek dapat terjadi 

akibat subjek belum dapat menerima dirinya. Tim pijarpsikologi.org memberikan 

pemahaman melalui sebuah artikel mengenai pentingnya penerimaan diri 

dilakukan. Penerimaan diri yang buruk atau bahkan belum dapat menerima dirinya 

sendiri sebagaimana adanya memiliki dampak yang buruk bagi individu dalam 

menjalani tahap kehidupan selanjutnya. Hal ini semakin menguatkan bahwa 

penerimaan diri memiliki peran yang penting dalam setiap individu, khususnya 

pada kasus ini adalah penerimaan diri pada individu yang orang tuanya bercerai. 

Menurut Pratitis dan Hendriani (2013) penerimaan diri dapat terjadi secara 

lebih efektif pada masa dewasa, karena pada masa dewasa seseorang memiliki 

banyak kesempatan dan perubahan, yaitu dari segi kognitif maupun sosial. 

Individu pada masa dewasa awal sudah dapat berpikir secara logis dan memiliki 

kemampuan adaptasi yang pragmatis terhadap kenyataan. Penerimaan diri pada 

setiap individu, khususnya pada individu yang orang tuanya bercerai, akan 

memiliki dampak yang berarti bagi individu tersebut di kemudian hari. 

 Hal-hal yang telah dijabarkan di atas, menarik perhatian bagi peneliti untuk 

mengetahui mengenai dinamika penerimaan diri pada individu yang orang tuanya 

bercerai, khususnya pada individu yang berada pada usia dewasa awal. Hal ini 
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mengingat penerimaan diri memiliki peran yang penting dalam kesehatan mental 

pada setiap individu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini mengenai “bagaimana dinamika 

penerimaan diri dewasa awal yang orang tuanya bercerai?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui dinamika penerimaan diri dewasa awal yang orang tuanya 

bercerai, mencakup tahapan denial, anger, bargaining, depression, dan 

acceptance. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu mengenai 

dinamika penerimaan diri dewasa awal yang orang tuanya bercerai pada bidang 

psikologi kepribadian maupun pada bidang psikologi perkembangan. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi 

individu dewasa awal yang orang tuanya bercerai mengenai dinamika penerimaan 

diri yang dialami. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap 

pentingnya dinamika penerimaan diri khususnya pada dewasa awal yang orang 

tuanya bercerai.


