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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan salah satu masa yang paling rentan pada fase 

perkembangan manusia. Masa ini merupakan periode transisi perkembangan 

dari masa kanak–kanak menuju masa dewasa. Pada proses perkembangan ini  

terdapat perubahan fisik, cara berfikir, dan sosio emosional. Pada fase ini remaja 

dituntut untuk mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Dalam masa ini 

seseorang akan mencoba untuk menemukan jati diri dengan menggali potensi 

yang mereka miliki. Tidak jarang para remaja bertindak sesuka hati mereka dan 

melanggar norma–norma yang ada untuk menemukan jati diri mereka (Santrock, 

2007).  

Pada masa peralihan ini remaja mengalami perubahan kognitif dan fisik 

yang besar.Perubahan-perubahan yang dialamioleh masa remaja ini 

memerlukan bimbingan dari orang tua. Bimbingan adalah salah satu cara yang 

tepat dan penting untuk mendampingi remaja mengembangkan konsep diri yang 

positif, memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam segi pengambilan 

keputusan, resolusi konflik dan manajemen emosi (Lal, 2014). Seseorang dapat 

dikatakan remaja apabila berusia 10–22 tahun(Santrock, 2007). Pembentukan 

kepribadian remaja dipengaruhi oleh lingkungan dan pola pikir. Oleh sebab itu 

salah satu tugas yang dimiliki oleh remaja pada masa perkembangannya adalah 

membangun identitas diri untuk menemukan jati dirinya (Hagger, Biddle, & Wang, 

2005). Dalam proses pembangunan jati diri akan terbentuk konsep diri pada diri 

seorang individu. 
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Konsep diri menurut Razali (Nurliana, 2015) adalah persepsi diri individu 

mengenai kekuatan, kelemahan, keadaan pikiran, nilai sosial, dan interaksi 

lingkungan. Hal ini mengenai apa yang seseorang ketahui dan rasakan tentang 

perilaku, isi pikiran dan perasaannya, serta bagaimana perilaku tersebut 

berpengaruh terhadap orang lain. Definisi lain menurut Mead (dalam Handayani, 

2016) konsep diri merupakan hasil produk sosial dari proses perkembangan 

individu dan lingkungan dari pengalaman psikologis. Pengalaman psikologis 

merupakan tahap pencarian yang dilakukan individu pada lingkungan fisik dan 

refleksi mengenai penerimaandiri individu pada lingkungan yang dapat 

mempengaruhi proses perkembangan konsep diri. Menurut Tang (dalam 

Nurliana, 2015) konsep diri yang dimiliki oleh remaja dapat dipengaruhi oleh 

interaksi individu dengan orang lain dalam situasi yang sama serta citra diri 

orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu, seperti 

orang tua, guru, dan teman sebaya. 

Lingkungan keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama yang dimiliki 

oleh seorang individu, dimana pada prosesnya seseorang mulai mempelajari dan 

mematuhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keluarga yang utuh terdiri dari 

pasangan suami istri dan anak- anak yang belum menikah. Lingkungan keluarga 

merupakan tempat sosial yang terkecil pada masyarakat. Maka dapat dikatakan 

lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada 

anak. 

Pendidikan di dalam keluarga akan terlaksana secara optimal apabila 

terbangun suasana rumah tangga yang harmonis, tentram, dan bahagia. Pada 

kenyataannya tidak semua keluarga mampu menciptakan suasana yang 

harmonis oleh karena beberapa faktor. Terdapat pula beberapa keluarga yang 
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mengalami permasalahan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian yang 

dialami oleh orang tua memiliki pengaruh penting dalam proses perkembangan 

anak yang akan mempengaruhi pembentukan konsep diri. Tidak dapat dipungkiri 

masa perceraian merupakan masa yang sulit untuk anak–anak. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan kebiasaan dan keseharian yang dimiliki anak pada 

saat sebelum dan setelah masa perceraian yang dialami oleh orang tuanya. 

Perceraian orang tua memberikan dampak yang kurang baik terhadap 

perkembangan anak terutama dalam tahap pembentukan konsep diri. 

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, 

Mahkamah Agung pada periode 2014–2016 perceraian di Indonesia mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah perceraian di Indonesia sejumlah 344.237 

penduduk. Pada tahun 2016 naik menjadi 365.653 penduduk. Rata–rata angka 

perceraian mengalami kenaikan 3 persen pertahunnya. Dalam hal ini jumlah 

perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 

2017).Kasus perceraian di Kota Semarangmengalami peningkatan percerain 

pada tahun 2017 sebanyak 3225 kasus hingga 2018 dengan banyak kasus 

perceraian 3534(Pamungkas, 2019). 

Berdasarkan jumlah persentase perceraian yang dimiliki oleh penduduk 

Indonesia dapat disimpulkan apabila setiap tahun terdapat peningkatan korban 

mental anak–anak untuk dampak yang ditimbulkan dari perceraian kedua orang 

tuanya. Hal ini mampu memengaruhi pembentukan konsep diri dan 

perkembangan kematangan emosional pada anak-anak yang dapat berpengaruh 

pada masa remaja. Salah satu dampak yang dapat dialami anak yang orang 

tuanya bercerai adalah terbentuknya konsep diri yang negatif. 
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Pembentukan konsep diri negatif yang disebabkan oleh perceraian orang 

tua dapat berdampak pada proses perkembangan remaja. Individu dengan 

konsep diri negatif akan memandang dirinya berantakan, tidak memiliki perasaan 

kestabilan dan keutuhan diri. Hal ini dapat berdampak individu tidak mampu 

memahami dirinya sendiri, tidak dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan 

maupun hal yang berarti dalam kehidupannya hal ini disampaikan Calhoun & 

Acocella(dalam Hidayati, Wiyanti, & Satwika, 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di rumah subjek yang 

berada di Semarang pada hari Kamis, 20 Desember 2018 dengan subjek remaja 

yang orang tuanya telah bercerai. Subjek yang di wawancarai adalah seorang 

remaja putri yang berinisial SA, ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. 

Orang tuanya telah bercerai satu tahun yang lalu saat usianya 16 tahun. SA 

mengakui bahwa perceraian yang dialami oleh orang tuanya memiliki dampak 

yang cukup berarti untuk kehidupannya.  

Menurut Wiliam Kay (dalam Putro, 2017) menyampaikan terdapat 

beberapa tugas perkembangan pada masa remaja yaitu, menerima fisiknya 

sendiri sebagai keragaman kualitas, mencapai kemandirian emosional dari orang 

tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan 

komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya baik individual 

maupun kelompok, menemukan manusia model yang dijadikan sebagai identitas 

pribadinya, menerima dirinya sendiri serta memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuan dirinya sendiri, memperkuat kemampuan self control, dan mampu 

meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap ataupun perilaku) kekanak-

kanakan. Tetapi terdapat beberapa remaja yang mengalami kemunduran dalam 
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proses perkembangan, hal ini terjadi karena beberapa hal salah satunya adalah 

dampak perceraian yang dialami oleh orang tua. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, subjek mengalami 

keterhambatan pada tugas mengembangkan keterampilan komunikasi 

interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya. Pada masa remaja seorang 

individu diharapkan mampu untuk bersosialisasi dan berkumpul pada lingkungan 

baru. Perceraian yang dialami oleh orang tua subjek memiliki dampak yang 

cukup berarti pada diri subjek, subjek merasa tidak percaya diri dan takut untuk 

berkumpul dengan lingkungan baru. 

SA bercerita apabila dirinya sering dipandang sebelah mata oleh 

beberapa orang, SA juga mengakui akibat perceraian orang tuanya ia harus 

berpisah dengan mantan kekasihnya karena SA merupakan anak broken home. 

SA mengakui bahwa dirinya tidak suka dengan perlakuan yang didapatkannya, ia 

juga bercerita apabila ia melakukan kesalahan beberapa orang mengatakan itu 

akibat dari perceraian orangtuanya. Hal ini membuat subjek merasa perceraian 

yang dialami oleh orang tuanya membuat dirinya mengalami keterpurukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti 

menemukan beberapa gejala yang terdapat pada subjek. Gejala konsep diri 

negatif tersebut adalah subjek memandang dirinya berantakan. Subjek merasa 

akibat perceraian yang dialami oleh orang tuanya berdampak dengan rasa 

kepercayaan diri yang ia miliki dan perlakuan lingkungan sosial tidak sama. 

Subjek mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan 

sekitarnya hal ini menyebabkan subjek merasa dirinya berantakan, setiap orang 

memandang sebelah mata subjek karena ia adalah anak broken home. 

Perlakuan-perlakuan yang didapatkan oleh subjek dari lingkungannya membuat 
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subjek menarik diri dari pergaulan yang ia miliki. Berdasarkan dari gejala-gejala 

yang dimiliki oleh subjek dapat dikatakan bahwa subjek memiliki konsep diri yang 

rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zain dan Anganthi (2015) 

dengan judul Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Bercerai menyatakan bahwa 

remaja yang orang tuanya bercerai memiliki hubungan perasaan kurang aman 

dan kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, sosial pada lingkungan 

keluarga rendah hal ini dikarenakan orang tua yang terkesan cuek dalam 

menjalin komunikasi dengan anak, keinginan orang tua untuk selalu didengarkan 

dalam keluarga dan perasaan karena mengalami perceraian. Hal ini dapat 

menyebabkan anak menjadi cenderung menutup diri dan sulit beradaptasi. 

Terdapat empat faktor yang berperan dalam proses pembentukan konsep 

diri menurut Familia (2006) yakni kebajikan, faktor kemampuan, faktor kekuatan, 

dan faktor perasaan berarti. Menurut Ardiyanti (2017) konsep diri seorang 

individu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor individu dan faktor 

lingkungannya. Konsep diri individu dipengaruhi oleh tiga komponen inti, yaitu 

harga diri (self-esteem), persepsi akan kemampuan diri sendiri (self-efficacy), 

dan kemampuan pengendalikan diri (self-controlling). Pada hal ini pengendalian 

diri (self-controlling) adalah kemampuan seorang individu untuk menahan dan 

mengendalikan diri agar berperilaku sesuai dengan norma sosial. Pendapat lain 

disampaikan oleh Gilliom (dalam Gunarsa, 2004) terdapat tiga aspek 

kemampuan diri yang dimiliki setiap individu, yaitu kemampuan individu untuk 

menahan tingkah laku agar tidak menyakiti maupun merugikan orang lain, 

kemampuan untuk bekerja sama serta menaati peraturan yang ada, dan 

kemampuan untuk mengutarakan pemikiran dan perasaaan yang dimiliki tanpa 
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menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Pada proses pembentukan diri 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Semakin baik kecerdasan emosional 

yang dimiliki maka semakin baik pengendalian diri yang dimiliki oleh individu(Nur 

& Ekasari, 2008). 

Dalam kehidupan sehari–hari, remaja dapat dikatakan memiliki emosional 

yang baik apabila ia mampu memiliki dan mengembangkan hubungan yang 

sehat dengan lingkungan sosialnya. Remaja dapat dikatakan memiliki relasi 

hubungan yang sehat apabila memiliki kecerdasan emosional yang baik. Pada 

hal ini kecerdasan emosional merupakan kemampuan seorang individu 

untukmengenali dan mengelola emosi, mampu menyesuaikan diri dengan 

suasana orang lain, dan menjalani hubungan yang baik dengan orang lain 

(Goleman, 2018).Masa remaja merupakan fase transisi dimana seseorang 

mengalami krisis identitas. Pada fase ini remaja memiliki hubungan eratantara 

dinamika perkembangan kepribadian dan sosial individu. Apabila kecerdasan 

emosi belum tercapai, kemungkinan besar remaja tidak mampu untuk 

mengendalikan emosi secara efektif dan hal ini dapat berdampak terhambatnya 

hubungan sosial dengan orang lain. 

Penelitian ini sebelumnya telah diteliti oleh Nur dan Ekasari yang 

merupakan mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi. Penelitian yang dilakukan 

berjudul “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecerdasan Emosional pada 

Remaja” pada 2 September 2008. Subjek penelitian berjumlah 70 orang. Alat tes 

yang digunakan adalah Tennesse Self Concept Scale (TSCS) yang diterjemahan 

oleh Nurhidyah (1996).Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif 

antara variabel konsep diri dengan kecerdasan emosional. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsep diri yang dimiliki oleh remaja maka semakin tinggi 
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kecerdasan emosionalnya. Perbedaanpada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah subjek pada penelitian ini memiliki kriteria remaja yang orang 

tuanya telah bercerai. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengetahui, apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai?  

1.2. Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang tuanya 

bercerai. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.2.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kajian 

psikologi kepribadian dan psikologi perkembangan remaja yang terkait dengan 

permasalahan kecerdasan emosional dan konsep diri pada remaja yang memiliki 

orang tua yang bercerai. 

1.2.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan mengetahui konsep diri 

pada remaja yang orang tuanya bercerai, terutama dalam kaitannya dengan 

kecerdasan emosional. 
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