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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Keseluruhan Data 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik melalui 

wawancara maupun observasi, didapatkan hasil bahwa ketiga subjek pada 

penelitian ini telah mencapai tahap acceptance dalam tahapan penerimaan yang 

mengacu pada teori Kübler-Ross. Ketiga subjek memiliki rentang waktu yang 

berbeda dari waktu perceraian terjadi hingga saat ini. Kedua orang tua subjek 

pertama telah bercerai kurang lebih sebelas tahun yang lalu. Kedua orang tua 

subjek kedua telah bercerai kurang lebih empat tahun yang lalu, sedangkan kedua 

orang tua subjek ketiga telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu. Respon 

dari ketiga subjekpun berbeda-beda. Memang benar bahwa ketiga subjek telah 

mencapai tahap acceptance atau tahap penerimaan diri, namun setiap subjek 

memiliki urutan tahapan yang berbeda dalam mencapai tahap penerimaan diri. 

Walaupun begitu, ketiga subjek memiliki kesamaan, yaitu ketiga subjek sama-

sama melewati tahap anger, tahap depression, dan tahap acceptance. Ketiga telah 

mengalami beberapa tahapan sebelum perceraian terjadi, antara lain tahap denial, 

tahap anger, tahap bargaining, dan tahap depression.  

Subjek pertama mengalami tahap denial sebelum kedua orang tua bercerai 

ketika kedua orang tua subjek berpisah rumah. Subjek merasa bahwa kedua orang 

tuanya hanya sedang menenangkan diri dan keadaan akan kembali seperti 

semula, namun ternyata kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Subjek 

kedua telah mengalami tahap anger dan tahap depression sebelum perceraian 

orang tua terjadi. Tahap anger terjadi karena kedua orang tua subjek terus-

menerus  terlibat  dalam  perselisihan,  sehingga  subjek  merasa  marah  dengan 
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keadaan yang terjadi dan menyalahkan Tuhan kenapa keadaan ini harus terjadi 

pada keluarganya dan tidak pada keluarga lain. Subjek mengalami tahap 

depression hingga subjek kesulitan untuk tidur di malam hari bahkan subjek 

pernah melakukan percobaan bunuh diri. Subjek ketiga mengalami tahap anger 

dan tahap bargaining sebelum perceraian terjadi. Tahap anger terjadi ketika subjek 

mengetahui bahwa sang ayah telah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan 

dengan segala sesuatu yang telah diajarkan ayahnya pada subjek selama ini. 

Tahap bargaining terjadi pada subjek, namun ia merasa bahwa usaha untuk 

mempersatukan keluarganya tidak membuahkan hasil. 

Setelah perceraian, ketiga subjek memiliki kesamaan, yaitu telah mencapai 

tahap acceptance. Pencapaian tahap acceptance pada subjek terjadi kurang lebih 

satu hingga dua tahun setelah perceraian terjadi. Walaupun telah mencapai tahap 

acceptance, ketiga subjek sesekali masih kembali ke tahap anger dan tahap 

depression ketika berada pada situasi tertentu yang mendukung subjek 

memunculkan perasaan itu kembali. Ketiga subjek mengalami perubahan pada 

pribadi mereka masing-masing menjadi lebih baik ketika subjek telah mencapai 

tahap acceptance. Ketiga subjek menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih 

mandiri dari sebelumnya. 
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Bagan 5.1. Dinamika Penerimaan Diri Seluruh Subjek 

 

5.2. Pembahasan 

Dampak perceraian menurut Cole (2004), yaitu adanya penyangkalan, 

kesedihan (termasuk luka dan kehilangan), ketakutan, kemarahan, dan rasa 

bersalah. Kelima dampak tersebut terjadi pada ketiga subjek dalam penelitian ini. 

Sebelum perceraian terjadi, subjek pertama mengalami penyangkalan akan 

keadaan yang terjadi pada kedua orang tuanya. Setelah perceraian terjadi, subjek 
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pertama memiliki rasa minder, tidak percaya diri, dan marah dengan keadaan yang 

menimpanya. Ketika subjek mengalami kegagalan, subjek akan merasa tidak 

percaya diri dan menyalahkan keadaan perceraian orang tuanya tersebut yang 

telah meninggalkan dirinya. Subjek marah dengan orang tuanya karena pada saat 

dahulu, bukannya menanamkan rasa kepercayaan diri pada subjek, orang tua 

subjek malah meninggalkan subjek karena perceraian tersebut, sehingga saat ini 

subjek seringkali merasa tidak percaya diri jika mengalami kegagalan. Dampak 

perceraian yang terjadi pada subjek kedua, yaitu subjek merasa sedih, kehilangan 

sosok ayah dan kehilangan rasa aman ketika berada di rumah, karena tidak ada 

sosok laki-laki di rumah selain ayahnya.  

Dampak perceraian yang terjadi pada subjek ketiga adalah adanya rasa 

sedih dan luka yang mendalam, karena sang ayah merupakan tokoh panutan 

dalam hidup subjek, namun sang ayah mengecewakan dirinya karena telah 

melakukan hal bertentangan dengan yang diajarkan sang ayah selama ini. Subjek 

menjadi kehilangan arah ketika role model yang ia contoh selama ini ternyata 

mengecewakan dirinya, ia bingung harus mempercayai siapa. Subjek marah 

dengan sang ayah atas perbuatan yang telah dilakukan ayahnya. Subjek merasa 

dibohongi oleh sang ayah dengan waktu yang cukup lama. Subjek menjadi sangat 

kecewa dengan sang ayah serta merasa bersalah atas perceraian kedua orang 

tuanya, karena ia merasa gagal dalam menjaga keutuhan keluarganya. 

Bertram (2005) menjelaskan mengenai beberapa studi yang mengatakan 

bahwa tahun pertama pada perceraian kedua orang tua merupakan periode yang 

traumatis, baik orang tua maupun anak. Teori ini mengatakan bahwa seiring 

dengan bertambahnya waktu, maka intensitas dari reaksi emosi yang negatif akan 

berkurang dan penyesuaian diri akan perceraian mulai meningkat. Perubahan 

perilaku yang semakin baik dan berkurangnya kesedihan yang mendalam terjadi 



102 
 

 
 

pada anak setelah satu tahun perceraian. Ketiga subjek dapat mengalami 

penerimaan diri setelah lebih dari satu tahun perceraian tersebut terjadi. Ketiga 

subjek memiliki tahap yang berbeda-beda dalam pencapaian penerimaan diri 

seperti yang dijelaskan oleh Kübler-Ross (2009). Terdapat lima tahapan yang 

dikemukakan oleh Kübler-Ross (2009) dalam pencapaian penerimaan diri, yaitu: 

1) Tahap denial 

Tahap denial pada penelitian ini hanya terjadi pada subjek pertama. 

Tahap ini terjadi ketika orang tua subjek berpisah rumah. Sang ibu tinggal 

dengan orang tua ibu subjek dan sang ayah tinggal bersama dengan anak-

anaknya. Subjek berpikir bahwa perpisahan ini hanya sementara karena 

diantara keduanya sedang menenangkan diri secara masing-masing dan 

keadaan akan kembali seperti semula di kemudian hari, namun pada 

kenyataannya kedua orang tua subjek benar-benar berpisah dan bercerai. Ciri-

ciri tersebut sesuai dengan tahapan denial yang dikemukakan oleh Kübler-

Ross (2009), yaitu menyangkal keadaan yang sebenarnya terjadi. 

2) Tahap anger 

Ketiga subjek mengalami tahap anger dalam proses penerimaan diri. 

Kübler-Ross (2009) mengatakan bahwa pada tahap ini individu merasa dunia 

tidak adil dan merasa iri dengan keadaan orang lain. Tahap anger juga terjadi 

karena keadaan akan berangsur-angsur berubah dan jika individu tidak 

mendapatkan dukungan dari orang lain maka akan meningkatkan kemarahan 

dalam diri individu (Kübler-Ross, 2009). Ketiga subjek mengalami tahapan ini 

setelah perceraian terjadi dan diungkapkan dengan cara yang beragam, yaitu 

dengan melampiaskan kemarahannya tersebut melalui sosial media, marah 

dengan keadaan yang terjadi, iri dengan keadaan keluarga orang lain, 
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kekecewaan dengan sang ayah dan merasa gagal karena tidak bisa 

mempertahankan keluarganya.  

3) Tahap bargaining 

Tahap bargaining menurut Kübler-Ross (2009, h. 67) yaitu adalah suatu 

tahapan dimana individu berusaha untuk menunda keadaan yang tidak 

diinginkan dengan cara meminta “hadiah” atas perbuatan positif yang ia 

lakukan. Tahap ini hanya terjadi pada subjek ketiga. Ketika kedua orang tuanya 

memutuskan untuk berpisah rumah. Subjek akan keluar dari rumah dan tidak 

akan pernah pulang kembali jika orang tuanya berpisah. Sebaliknya, jika orang 

tuanya tidak berpisah maka subjek akan tetap tinggal di rumah tersebut. Pada 

saat itu, memang kedua orang tua subjek tidak berpindah ke rumah masing-

masing, namun hal tersebut hanya berlangsung sementara karena kedua 

orang tua tetap berpisah dan bercerai. 

4) Tahap depression 

Tahap depression terjadi karena merasa telah kehilangan sesuatu yang 

besar, sehingga merasa dirinya menjadi tidak utuh kembali (Kübler-Ross, 

2009, h. 69). Ketiga subjek mengalami tahap ini dalam perjalanannya 

menghadapi perceraian orang tua. Ketiga subjek mengalami tahap ini karena 

merasakan kehilangan yang begitu besar sehingga memunculkan kesedihan 

yang begitu dalam. Kehilangan sesuatu yang begitu besar tersebut, yaitu 

kehilangan sosok ibu ataupun ayah yang dekat dengan dirinya selama ini, 

sosok yang dijadikan panutan selama ini sehingga kehilangan panutan 

tersebut menjadikan dirinya kehilangan arah, maupun kehilangan rasa damai 

saat berada di rumah karena perselisihan yang terus menerus terjadi. Pada 

tahap depression ini ketiga subjek mengungkapkan berbagai ekspresi, yaitu 
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menangis, menarik diri dari lingkungan dan juga pada subjek kedua melakukan 

percobaan bunuh diri. 

5) Tahap acceptance 

Pada tahap ini, Kübler-Ross (2009, h. 91) mengatakan bahwa individu 

akan mencapai tahap di mana individu tersebut tidak mengalami depresi atau 

marah tentang "nasib" nya dan ia dapat menerima atas segala keadaan yang 

telah menimpa dirinya. Semakin individu menghindar dari keadaan maka akan 

semakin mempersulit dirinya dalam mencapai tahap acceptance dengan 

perasaan damai dan ikhlas (Kübler-Ross, 2009, h. 92). Ketiga subjek sudah 

mencapai tahap acceptance ketika dirinya telah siap untuk menerima. Ketiga 

subjek mengalami tahap acceptance dengan berpikir menggunakan logika dan 

membuka mata dan hatinya. Ketika ketiga subjek menyadari bahwa memang 

kedua orang tuanya tidak dapat dipersatukan, segala usaha yang telah 

dilakukannya pun tidak membuahkan hasil, maka secara berangsur-angsur 

ketiga subjek mulai dapat menerima perceraian orang tuanya. Hurlock (dalam 

Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3-4) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi penerimaan diri, yaitu: 

a) Pemahaman diri 

Individu dapat memahami kemampuan atau kelebihan dan juga 

kekurangan yang ada dalam dirinya menuntun individu dalam penerimaan 

diri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3). Ketiga subjek dalam 

penelitian ini memiliki pemahaman diri yang baik. Ketiganya memahami 

kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya, serta dapat 

memanfaatkan kelebihan yang ada dalam dirinya dan menggunakan 

kekurangan yang ada dalam dirinya sebagai motivasi untuk menjadi lebih 

baik. 
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b) Harapan yang realistis 

Hurlock (dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3) mengatakan bahwa 

individu yang memiliki harapan sendiri sesuai dengan kemampuannya 

akan memperbesar kemungkinan pencapaian harapan tersebut di mana 

hal tersebut akan menuntunnya pada penerimaan diri. Ketiga subjek 

memiliki harapan yang sesuai dengan kemampuannya dan kesukaan yang 

dilakukannya sehari-hari. Ketiga subjek dalam penelitian ini pun saat ini 

sedang melakukan usaha-usaha guna mencapai harapan mereka. 

c) Bebas dari hambatan lingkungan 

Hambatan yang berasal dari lingkungan dapat menghalangi 

individu dalam mencapai harapannya (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 

2013, h. 3). Ketiga subjek dalam penelitian ini bebas dari hambatan 

lingkungan. Ketiga subjek mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, 

baik keluarga maupun teman-temannya dalam mendukung mereka dalam 

melewati masa sulit yang terjadi dan mendukung ketiga subjek dalam 

mencapai harapan yang sudah ditetapkan. 

d) Sikap yang menyenangkan dari masyarakat 

Menurut Hurlock (dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3) individu 

yang mendapatkan sikap menyenangkan dari masyarakat akan 

menuntunnya terhadap penerimaan diri. Ketiga subjek dalam penelitian ini 

mendapatkan sikap yang menyenangkan dari masyarakat. Subjek pertama 

(CA) sempat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari salah satu 

temannya atas keadaan yang terjadi dalam keluarganya, namun saat ini 

hanya perlakuan baik yang diterima oleh subjek CA dari lingkungan 

sekitarnya (khususnya berasal dari teman-teman), bahkan setia 

mendukung CA dalam keadaan apapun. Lingkungan sekitar ketiga subjek 
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tidak melakukan diskriminasi atas apa yang menimpa keluarga mereka, 

sehingga hal ini menuntun ketiga subjek dalam penerimaan diri. 

e) Bebas dari tekanan emosi yang berat 

Adanya tekanan emosi yang berat akan mengganggu individu 

dalam penerimaan diri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3). 

Subjek kedua merupakan satu-satunya subjek yang terbebas dari tekanan 

emosi yang berat. Subjek kedua dapat menjadikan tekanan emosi yang 

dialami sebagai motivasinya untuk menjadi lebih baik, sehingga ia tidak 

melihat hal tersebut sebagai tekanan emosi yang berat namun melihatnya 

sebagai sesuatu yang memotivasi dirinya menjadi lebih baik. Kedua subjek 

yang lain, memiliki tekanan emosi yang berat, sehingga hal ini berpengaruh 

pada perbedaan tahap penerimaan diri (mengacu pada teori Kübler-Ross) 

yang terjadi. 

Perbedaan yang terjadi, yaitu adanya tahap denial pada tahapan 

penerimaan diri subjek pertama. Dirinya menganggap bahwa kedua orang 

tuanya baik-baik saja, karena dirinya merasa takut harus menghadapi 

ayahnya sendiri, padahal hal itulah yang menjadi tekanan emosi bagi 

dirinya, sehingga ia melakukan penyangkalan dan menanamkan pada 

pikirannya sendiri bahwa ia tidak akan sendirian dalam menghadapi 

tekanan emosi tersebut. 

f) Pengaruh besar dari kesuksesan 

Keberhasilan yang dicapai oleh individu, dilihat dari kualitas 

keberhasilan tersebut akan memberi pengaruh yang besar dalam 

penerimaan diri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3). Ketiga 

subjek pernah mengalami kesukesan sesuai dengan dirinya sendiri. 

Kesuksesan yang dimaksud tidak melulu mengenai “piala” yang 
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didapatkan, namun kesuksesan sederhana yang telah subjek raih, 

termasuk selalu naik kelas saat sekolah, berhasil dalam memimpin sebuah 

kelompok, tergabung dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

Kesuksesan sederhana tetapi memiliki makna yang dalam bagi ketiga 

subjek dan melalui kesuksesan tersebut, ketiga subjek bangga dengan 

dirinya sehingga menuntunnya pada penerimaan diri.  

g) Identifikasi dengan individu yang memiliki penyesuaian diri baik 

Hurlock (dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 3) mengatakan bahwa 

lingkungan di sekitar individu memiliki pengaruh dalam pembentukan 

kepribadian seseorang, di mana hal ini akan menuntunnya pula pada 

penyesuaian diri dan penerimaan diri. Subjek pertama dan kedua memiliki 

figur yang dijadikan panutan dalam melewati segala keadaan hidup, yaitu 

ibunya. Berbeda dengan subjek ketiga yang tidak memiliki figur yang 

dijadikan panutan dalam melewati keadaan perceraian orang tua ini, 

karena sebelumnya, sang ayahlah yang menjadi panutan dalam menjalani 

hidupnya, namun ternyata sang ayah mengecewakannya, sehingga subjek  

menjadi kehilangan arah dan hal ini mengakibatkan perbedaan tahap 

penerimaan diri subjek ketiga dengan subjek lainnya. 

Perbedaan tahapan penerimaan diri, yaitu adanya tahapan 

bargaining pada subjek ketiga. Ia menjadikan ayahnya panutan sebelum 

dirinya mengetahui sisi lain dari sang ayah. Hal ini membuat dirinya 

mengupayakan segala usaha agar kedua orang tuanya tidak berpisah dan 

kembali menjadi keluarga yang diinginkan selama ini. Perceraian orang tua 

ini juga terjadi secara tidak disangka-sangka karena ia menganggap bahwa 

keluarganya selama ini baik-baik saja. Berbeda dengan kedua subjek yang 
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lain yang menyadari dan mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak 

harmonis. 

h) Perspektif diri 

Ketiga subjek dalam penelitian ini mampu melihat dirinya melalui 

sudut pandang orang lain, bahkan ketiga subjek juga berusaha 

menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, namun tetap menjadi dirinya 

sendiri. Keterbukaan terhadap sudut pandang orang lain menuntun individu 

dalam penerimaan diri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 4) 

i) Pola asuh pada masa kecil yang baik 

Pola asuh yang diajarkan oleh kedua orang tua subjek pertama dan 

ketiga adalah cenderung keras atau otoriter, sehingga menimbulkan kesan 

takut dan tidak dapat terbuka dengan orang tua. Berbeda dengan kedua 

subjek tersebut, subjek kedua diasuh dengan pola asuh demokratis, orang 

tua subjek kedua melibatkan subjek dalam pengambilan keputusan di 

dalam rumah, sehingga ia menjadi individu yang bertanggung jawab atas 

dirinya dan menghargai dirinya sendiri. Pola asuh demokratis akan 

menuntun anak memilliki kepribadian yang sehat dan menghargai dirinya 

sendiri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 4). 

j) Konsep diri yang stabil 

Ketiga subjek memilki konsep diri yang stabil, yaitu memiliki nilai-

nilai yang ditetapkan dalam kehidupan mereka. Ketiga subjek memegang 

teguh nilai-nilai tersebut, sehingga akan mengarahkan individu memiliki 

gambaran yang jelas akan dirinya dan akan menuntunnya pada 

penerimaan diri (Hurlock, dalam Ardilla & Herdiana, 2013, h. 4). Konsep 

diri yang stabil juga menjauhkan setiap individu menjadi budak atas opini 

orang lain. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang ditemukan selama 

penelitian berlangsung. Peneliti kesulitan dalam mencari beragam usia dalam 

penelitian ini, sehingga ketiga subjek pada penelitian ini memiliki perbedaan usia 

dengan rentang yang cukup kecil, sehingga perbedaan yang dapat dilihat hanya 

berdasarkan faktor-fakor yang memengaruhi penerimaan diri dan lamanya 

perceraian terjadi. 

 

 


