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1.1. LatarBelakang

MenurutUUPerkawinanRINo.1Tahun1974pernikahanadalahikatan

lahirbatinseorangpriadanseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuan

membentukkeluargaataurumahtanggayangbahagiadankekalberdasarkan

kebutuhanYangMahaEsa(KompilasiHukum Islam,2012).Wahyuni(2016)

memperjelas penikahan dengan menuliskan bahwa ikatan lahir dalam

perkawinanyaituikatanyangdapatdilihatsecaralahiriahbaikantarasuamiistri

maupunmasyarakatsekelilingnyasedangkanikatanbatinyaituyang terlihat

tidakadamaupunadauntukmencerminkankerukunansuamiistri.

Tujuanperkawinanyaituuntukmembentuksuatukeluargayangbahagia

sampaiakhirhayat(Rohman,2014).Olehkarenaitu,suamiistriharussaling

membantudanmelengkapisatusamalainagarterwujudnyakesejahteraanbaik

secaraspiritualmaupunmateril.Keharmonisanrumahtanggadibutuhkanoleh

keluargaagarsuasanarumahtanggadamaidantentram sertarukun.Keluarga

yang harmonis akan membuatanak merasakan kebahagiaan,mendapatkan

perhatiandankasihsayangdarikeluargasehinggaanakakanterdidikdengan

baikdanmemilikimasadepanyangcerah(Yusuf,2014).

Anak memilikimasa depan yang cerah dengan dibesarkan dalam

keluarga yang harmonis menjadidambaan setiap keluarga,walaupun pada

realitanyabanyakrintanganyangharusdihadapiyangdapatmemicukeretakan

sebuah keluarga.Pada banyakkasus,keretakan dalam keluarga memuncak

sehingga terjadiputushubungan dalam perkawinan.Pada prinsipnya dalam
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perkawinan diperbolehkan putus hubungan apabila darisalah satu pihak

meninggal dunia dan perceraian hanya boleh dilakukan sebagai suatu

pengecualiandansudahmemenuhisyaratyangsangatketat(Wahyuni,2016).

Putus hubungan dalam perkawinan disebutdengan perceraian.Subektidan

Tjitrosudibio(2014)memberikanpengertianperceraianadalah:“Penghapusan

perkawinan dengan putusan hakim,atau tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinanitu”.

Istilah broken home,kerap digunakan untuk menggambarkan situasi

perceraiandalam sebuahperkawinan.HasanShadilymengatakanbahwabroken

homeberasaldariduakatayaitubrokendanhome,brokenberasaldaribreak

yangberartikeretakandanhomemempunyaiartirumahataurumahtangga

(dalam Wardhani,2016). Dictionary of Psychology (dalam Engel,2017)

menyatakanbahwabrokenhomedimaknaisebagaiistilahyangberlakubagi

keluargayangpasangansuamiistrinyatelahbercerai.Dagun(2013)mengatakan

bahwa keretakan sebuah keluarga terutama yang berujung pada perceraian

senantiasamembawadampakyangmendalam,sepertimemicustres,tekanan,

dandepresisehinggadapatmenimbulkanperubahanfisikdanpsikologispada

seluruhanggotakeluarga.

BerdasarkandataperceraiandiIndonesiadariBadanPeradilanAgama

Mahkamah Agung pada tahun 2015-2017,perceraian ditanah airtrennya

memangmelonjakdalam kurun3tahuntersebut.

Tabel1.1.DataPerceraiandiIndonesia
Tahun CeraiTalak CeraiGugat Total Rata-

rata/bulan

2015 99.981 253.862 353.843 29.487

2016 101.928 263.726 365.654 30.471

2017 100.745 273.771 374.516 31.209
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KementrianAgamaRIbelum mengeluarkandataresmiangkaperceraianditahun

2018 ini,namun jika melihattren tiga tahun tersebut,patutdiduga jumlah

perceraiansudahmeningkat(Takariawan,2018).

Perceraian berdampak banyak pada keluarga,karena menciptakan

berbagaiperubahan,tekanansosialhinggaperubahanekonomi.Perceraianbagi

anakadalahsituasiyangmembingungkan,bahkanmenurutAdrianperceraian

adalah“tandakematian”keutuhankeluarganya,sehinggarasanyaseparuh“diri”

anaktelahhilang,hiduptakakansamalagisetelahorangtuamerekaberceraidan

merekaharusmenerimakesedihandanperasaankehilanganyangmendalam

(dalam Hadyani&Indriana,2017).

Dampak perceraian dapatberpengaruh terhadap perkembangan anak

(Dewi& Herdiyanto,2018).Dampakpadaperkembanganpsikologisnya,anak

akanmengalamiperubahansikapsepertiminder,pemalu,susahbergaul,dan

suka menyendiri(Azizah,2017). Pada sisiemosional,emosianak dapat

terganggu,anakmerasamenderitadantertekansehinggamudahmarah,suka

berontak dan tidak mudah diaturkarena merasa orangtuanya tidak pantas

menjadipanutan(Azizah,2017).Dampakperceraianterhadapanaklebihberat

dibandingkan orangtua karena anak terkadang merasa terperangkap situasi

ketikaorangtuabercerai(Yuliaji,2018).Anakterperangkapkarenaanakharus

mengikutikeputusanorangtuamereka,padahalemosibahkanfisikmereka

masihbelum berdaya.

Anak yang mengalami broken home, berpotensi untuk kurang

mendapatkan perhatian,kasih sayang dan tuntunan pendidikan orangtua,

kebutuhan fisik maupun psikis menjaditidak terpenuhi,dan tidak pernah
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mendapatkan latihan fisik dan mentalyang diperlukan untuk hidup sosial

(Kartono,2017).Dampakperceraianorangtuapadamahasiswayaitumenjadi

trauma,menjadiberperilakuyangkasar,terjerumuskepergaulanbebas,berani

melawanorangtua,pendiam danlebihbersikapacuh(Dewi,2016).

Haltersebutdiperkuatolehhasilpenelitianyangmenyebutkanbahwa

perceraian merupakan guncangan bagimahasiswa,karena akan membuat

pikiranmahasiswaterfokuspadamasalahperceraianorangtuasehinggaakan

mengganggu apa yang seharusnya mahasiswa perhatikan sesuaidengan

usianya yaitu berkaitan dengan pembentukan identitas yang sehat,halini

memengaruhisikapmahasiswayaituterkaitbagaimanamahasiswamembentuk

penerimaanterhadapdirisendiri(Lestari,2014).Penerimaandiridapattumbuh

denganbaikapabilaseseorangberadaditengah-tengahkeluargayangharmonis

(Alfiana,2018).Pada mahasiswa broken homepenerimaan dirimenjadihal

pentingyangharusdimilikiagarmahasiswamampumenyesuaikandiridengan

realitas yang dihadapi,sehingga dapat menumbuhkan toleransiterhadap

peristiwa-peristiwamenyakitkanterkaitkonflikyangterjadidalam keluarga(Dewi

&Herdiyanto,2018).

Darihasilwawancarayangdilakukanpenelitipadatanggal25Juli2019,

informan pertama yang berinisialS mengatakan reaksinya ketika orangtua

berceraiyaitumerasakantidakmenyangkabahwaorangtuanyabercerai,shock

danmerasasedih,dampakdariperceraianorangtuainformanmenjaditidak

fokusbelajarsehingganilaiakademiknyamenurundanmenjadilebihsensitif

ketikamembahastentangorangtua.PadainformankeduayangberinisialD,

reaksiketikaorangtuanyaberceraiyaitusangatmenyesalikarenatidakbisa

menahan supaya orangtuanya tidak berceraidan daridampak perceraian
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orangtuanyahidupinformanmenjadiberantakansepertimudahmengonsumsi

minumanberalkohol,pergaulanbebasdannilaiakademikmenurun.Dampak

penerimaandiridarikeduainformanyaitumenjadikurangpercayadiri,kecewa,

maludanminder.Penerimaandirisangatlahdiperlukanuntukdapatmenjalani

hidup dengan tenang,namun kenyataannya mereka belum dapatmenerima

terhadapdirinyasendiri.

Dalam tulisan Mokalu,Harilama dan Mewengkang (2015)dijelaskan

bahwaterdapatperbedaansebelum dansesudahorangtuaberceraiyaituketika

orangtuanyahidupbersamaanakmerasakanadatawadancandanamunsetelah

berpisahhidupnyaterasasepidanlebihmemilihuntukmenyendiri,anakmerasa

patuh ketikaorangtuanyahidup bersamanamun setelah berpisah dan anak

merasatidakdiperhatikanlagimakaanakmenjadisukamembangkangdan

cepatmarah,sewaktuhidupbersamadengankeluargaanakmemilikipribadi

yangterbukadanperiangnamunsetelahmengalamiperceraianorangtuanya

makakonsepdirinyamenjaditertutupdantidakperiang.

Sebagian besar anak yang mengalamibroken home tidak dapat

menerimakejadianyangdialaminya,merekamenolaksituasiyangmerekaalami

danpadaakhirnyamerekamenolakuntukmenerimadirisendiri(Sari,2018).

Mahasiswasecarausiatidakdapatdisebutsebagaianak-anak,namunmereka

tetaplah anaksecara biologisdariorangtua mereka.Mahasiswa mengalami

dinamika kemarahan dan penolakan terhadap situasiperceraian orangtua

merekapadaakhirnyamenghambatprosespenerimaandirinya.

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang

usianya 18 sampai25 tahun (Kurnia,2014).Mahasiswa dapatdidefinisikan

sebagaiindividuyangsedangmenuntutilmuditingkatperguruantinggi,baik
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negerimaupunswastaataulembagalainyangsetingkatdenganperguruantinggi

(Sulistyono,dkk.,2013).Tahapinidapatdigolongkanpadamasaremajaakhir

sampaimasa dewasa awaldan dilihat darisegiperkembangan,tugas

perkembangan pada usia mahasiswa iniialah pemantapan pendirian hidup

(Kurnia,2014).

Pemantapanpendirianhidupakanmenjadilebihmudahjikamahasiswa

menerimadirinya.MenurutCalhoundanAcocelladampakdaripenerimaandiri

yang tinggiyaitu memilikikonsep dirisehingga mampu memahamidan

menerimaperbedaanyangadapadadirinya,danmampumenyesuaikandiridan

seluruh pengalaman (dalam Alfatihah,2018).Dampakpenerimaan diriyang

rendah,Dianawatimengatakanbahwaanakmenjadikurangpercayadiri,rendah

diri,kurangmampumenerimakondisi,danmemilikirasamaluyangberlebihan

sehingga membuat anak mengasingkan dirinya (dalam Alfatihah,2018).

MenururtHurlock(1980)dampakpenerimaandirimenjadiduakategoriyaitu

pertama,dalam penyesuaian dirianak mampu mengenalikelebihan dan

kekurangannya,memilikikeyakinandiri(self-confidence)danhargadiri(self-

esteem),lebihbisamenerimakritik,penerimaandiriyangdisertaidenganrasa

aman memungkinkan seseorang untuk menilaidirinya secara lebih realistis

sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif, kedua, dalam

penyesuaiansosialyaituorangyangmemilikipenerimaandiriakanmerasaaman

untukmenerimaoranglain,memberikanperhatiannyapadaoranglain,menaruh

minatterhadaporanglain,sepertimenunjukanrasaempatidansimpati.

Penerimaandirimencapaititikterendahselamarentangkehidupanmasa

remajaataupenerimaandirinyaakanterancam,jikaanakmerasatidakdicintai

lagiatautidakdiinginkanolehorangtua(Alfiana,2018).Situasiiniseringmuncul
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padaanakdarikeluargayangbercerai,merekamerasatidakdiinginkan.Germer

mengatakanbahwapenerimaandirisebagaikemampuandiriuntukmemiliki

pandangan positif mengenai siapa dirinya yang sebenarnya dan harus

dikembangkanolehdirisendiri(dalam Hadyani&Indriana,2017).Menuruthasil

penelitianTentama(2012)bahwapenerimaandiriitusangatpenting,penerimaan

dirimemilikimanfaatsebagaipendoronguntukmengembangkankemampuan

yangdimilikianaktersebutwalaupunkemampuanyangdimilikiterbatas.

Cynthia (2017)mengatakan bahwa perbedaan penerimaan diriyang

dimilikiternyatadipengaruhiolehbeberapahal,salahsatunyaolehlingkungan

sosial.Tidaksemuaindividuyangtelahmengetahuikondisitentangdirinyadapat

menerimadenganikhlasbegitusaja,kemungkinanmunculkekecewaanyang

dirasakannyadenganperubahansikap.MenurutEllis(dalam Sukirno&Hadjam,

2009)mahasiswayangkurangmendapatkanbimbingandanpenerimaanyang

tulus dariorangtuanya akan tumbuh menjadipribadiyang kurang dapat

menerimadirinya,tidakmencintaidirinyadanmenolakdengankeadaandirinya

sendiri.Mahasiswayangkurangbisamenerimadirinyaakanmengalamimasalah

sosial,sepertiyangdiungkapCalhoun& Acocella(dalam RitaSetyani,2009)

seseorangyangmemilikipenerimaandiriyangrendahmakaakancenderung

menolakoranglain.

MenurutHurlock(1980),faktoryangdapatmemengaruhipenerimaandiri

yaituadanyapemahamantentangdirisendiri,adanyaharapanyangrealistik,

tidakadahambatandidalam lingkungan,sikapanggotayangmenyenangkan,

tidakadagangguanemosionalfisikmaupunpsikis,pengaruhkeberhasilanyang

dialami,identifikasidenganorang yang memilikipenyesuaiandiriyang baik,

adanyaperspektifdiriyangluas,pendidikan,dankonsepdiri.Faktorlainyang
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mempengaruhipenerimaandiriyaitupendidikandandukungansosial(Cynthia,

2017).

Seorang membutuhkan dukungan sosialuntuk dapat mengahadapi

masalah yang dihadapi,membantu memilih pilihan yang tepatagartidak

terjerumus ke halyang buruk dan menerima dirinya (Nurasmi,dkk.,2018).

Sarasonmendefinisikandukungansosialsebagaikeberadaanatautersedianya

seseorangyangdapatdipercaya,dapatmemahami,mengertidanmencintai

(dalam Nurasmi,dkk.,2018). Gottliebmenyebutkansumberdukungansosial

didapatdarirelasiyangterdekatyaitukeluargaatausahabatkarenarelasiyang

terdekat,halinimerupakansalahsatuprosespsikologiyangdapatmenjaga

perilakusehatdalam diriseseorang(dalam Meiriana,2016).Hobfoll& Vaux

(dalam Naeem,dkk.,2014) mengatakan bahwa dukungan sosialadalah

kesadaranseseorangtentangketersediaanbantuandarioranglainyaituteman,

keluargadanmengikatjenisdukungansosialyangkomplekstermasuksejarah

hubungandenganindividuyangmemberikanperilakumendukungsertakonteks

lingkungan.

Penelitiandenganvariabelpenerimaandiridandukungansosialsudah

dilakukanpadalansia,penderitaHIV,orangtuadengananakdownsyndrome,

namunpenelitibelum menemukanpadakasusmahasiswadarikeluargabroken

home.

Berdasarkanuraianlatarbelakangdiatas,makapenulistertarikuntuk

melakukan penelitian yang berjudul“Hubungan Dukungan Sosialdengan

PenerimaanDiripadaMahasiswadariKeluargaBrokenHome”.
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1.2. TujuanPenelitian

Tujuanpadapenelitianiniadalahmengetahuihubungandukungansosial

denganpenerimaandiripadamahasiswadarikeluargabrokenhome

1.3. ManfaatPenelitian

Penelitianinimemilikibeberapamanfaat,baikmanfaatsecarateoritis

maupunmanfaatsecarapraktis.

1.ManfaatTeoritis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahreferensiatau

masukanbagiilmuPsikologiSosialdanPsikologiKlinis.

2.ManfaatPraktis

Diharapkanagarpenelitianinidapatbermanfaatuntukmemahami

dukunganpsikososialdanpenerimaandiri.Penelitianinijugadiharapkan

dapatbermanfaatuntukmenambahwawasandanpengetahuanberkaitan

denganjudulhubungandukungansosialdenganpenerimaandiripada

mahasiswadarikeluargabrokenhome.


	15.E1.0292 -MattsaniaAyuSarahMusdhalipah.pdf

