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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. hal 

tersebut tampak dari data yang diterima ROL dari data Kementerian Agama 

(Kemenag) yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi, 

Jumat (14/11).  Berdasarkan data, pada 2009 jumlah masyarakat yang menikah 

sebanyak 2.162.268. Di tahun yang sama, terjadi angka perceraian sebanyak 10 

persen yakni 216.286 peristiwa. Sementara, pada tahun berikutnya, yakni 2010, 

peristiwa pernikahan di Indonesia sebanyak 2.207.364. Adapun peristiwa 

perceraian di tahun tersebut meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya yakni 

berjumlah 285.184 peristiwa. 

Pada 2011, terjadi peristiwa nikah sebanyak 2.319.821 sementara peristiwa 

cerai sebanyak 158.119 peristiwa. “Berikutnya pada 2012, peristiwa nikah yang 

terjadi yakni sebanyak 2.291.265 peristiwa sementara yang bercerai berjumlah 

372.577,” kata Anwar. Pada pendataan terakhir yakni 2015, jumlah peristiwa 

nikah menurun dari tahun lalu menjadi sebanyak 2.218.130 peristiwa. Namun 

tingkat perceraiannya meningkat menjadi 14,6 persen atau sebanyak 324.527 

peristiwa. Data tersebut, kata Anwar, bukanlah kabar yang menggembirakan bagi 

kesehatan bangsa yang dimulai dari kesehatan rumah tangganya. Semua pihak, 

kata dia, mesti bekerja sama menekan peningkatan angka perceraian tersebut.  
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Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan 

kekhawatirannya akan tingginya tingkat perceraian di Indonesia. “Kebanyakan 

peristiwa cerai dimulai dari sang istri yang mengajukan gugatan, bukan pihak 

suami yang memberi talak,” katanya beberapa waktu lalu. Makanya, kata dia, 

perlu dilakukan kajian lebih lanjut soal fenomena perceraian ini. Agar pada 

akhirnya diperoleh solusi menekan angka perceraian, dan mendapatkan situasi 

rumah tangga Indonesia yang sehat (Republika, 2015). 

Perceraian dilihat dari kacamata psikologi tetap tak ada untungnya. 

Demikian disampaikan Psikolog Klinis dari Universitas Sanata Dharma, 

Yogyakarta, Heri Widodo, M.Psi, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa 

(10/9/2013). "Yang biasanya banyak dibicarakan itu dampak negatifnya. Tapi 

tergantung usia anak ketika orangtuanya bercerai," kata Heri. Menurutnya, ketika 

orangtua bercerai, salah satu figur orangtua akan hilang. Jika si anak kehilangan 

figur ibu, anak-anak akan melihat dunia mengancam dan tidak nyaman. "Karena 

tak ada yang melindungi dan memberikan kenyamanan, dia merasa dunia tidak 

menyenangkan. Biasanya tumbuh menjadi pribadi yang melihat dunia dengan rasa 

yang rendah," kata Heri. Ia menjelaskan, tidak aman yang dimaksud bukan hanya 

anak menjadi ketakutan. Tapi bisa dari berbagai perilaku. 

Berikut dampak negatif menurut Heri: tak ada figur ibu anak bisa menjadi 

pribadi yang waswas, minder dan tak percaya diri, kehilangan figur ayah bisa 

membuat anak berperilaku nakal karena peran superego tidak ada Anak menjadi 

tidak terkendali, anak suka memberikan pilihan yang tak terduga. Sementara 
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dampak positif bercerai: anak jadi lebih mandiri, anak mempunyai kemampuan 

bertahan (survive) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan 

hal yang mudah, beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit. Tapi tidak semua 

orang seperti itu, karena setiap individu berbeda," ujar Heri. (liputan6.com, 2013) 

Kartono (2002) menjelaskan, orang tua  memiliki  pengaruh  yang  sangat  

besar  dalam  pengembangan  konsep  diri seseorang  karena  semasa  kecil,  

seorang  anak  menganggap  orang tua  merupakan sumber otoritas dan sumber 

kepercayaan. Berkaitan  dengan  upaya  penyesuaian  diri  ke  arah  dewasa,  

biasanya  para  remaja mengalami  kebingungan  dalam  menemukan  konsep  

dirinya  karena  mereka  belum menemukan  status  dirinya  secara  utuh.  Sisi lain 

yang dimiliki para remaja adalah adanya perasaan  sudah  kuat,  pandai  dan  telah  

menjadi  dewasa.  Tetapi mereka tetap memiliki perasaan ketidak pastian dan  

kecemasan  sehingga  mereka  membutuhkan perlindungan dari orang tua. 

Perceraian juga berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak dan 

remaja yang ada dalam keluarga tersebut. Rogers (dikutip oleh Sianturi, 2007) 

berpendapat bahwa konsep diri adalah sebuah konfigurasi persepsi tentang diri 

sendiri, yang disusun dari persepsi mengenai karakteristik dan kemampuannya 

serta konsep mengenai diri di dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan 

lingkungannya. Konsep diri adalah suatu bentuk persepsi yang dimiliki oleh 

seseorang yang berkaitan dengan caranya memandang keadaan dirinya sendiri. 

Cara pandang ini diperoleh dari pola pikir, pengalaman dan hasil interaksinya 

terhadap orang lain. 
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Burns  yang dikutip oleh Sianturi (2007) mengatakan bahwa, umpan balik 

dari orang yang dihormati merupakan salah satu faktor penting pembentuk konsep 

diri individu. Umpan balik yang diberikan oleh orangtua kepada anak akan 

menentukan bentuk konsep diri yang akan berkembang pada anak konsep diri 

positif atau konsep diri negatif. Pengalaman tentang penolakan atau disayangi 

oleh orangtua, mempengaruhi cara individu memandang dirinya. Dalam masa 

permulaan anak-anak, mereka sangat percaya bahwa persepsi tentang dirinya 

dapat dilihat dari reaksi yang diberikan oleh orang-orang yang dihormatinya, 

khususnya orangtua. Para ahli setuju bahwa peranan orang tua sebagai sumber 

informasi bagi anak untuk mengetahui gambaran tentang dirinya memiliki 

pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan anak selanjutnya. Orangtua memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan konsep diri seseorang karena 

semasa kecil, seorang anak menganggap orangtua merupakan sumber otoritas dan 

sumber kepercayaan. 

Konsep diri adalah faktor yang selalu berkembang. Menurut Ritandiyono 

dan Retnaningsih (2007), konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak 

lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk melalui pengalaman individu 

dalam berhubungan dengan orang lain. Pernyataan ini diperkuat oleh Dewi dkk 

(2004) yang juga berpendapat bahwa konsep diri bukanlah faktor bawaan, tapi 

merupakan sesuatu yang dipelajari dan dibentuk dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi dengan orang lain. 
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Dampak negatif percerraian menurut Heri (2015), tak ada figur ibu anak 

bisa menjadi pribadi yang waswas, minder dan tak percaya diri, kehilangan figur 

ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran superego tidak ada Anak 

menjadi tidak terkendali, anak suka memberikan pilihan yang tak terduga. 

Sementara dampak positif bercerai: anak jadi lebih mandiri, anak mempunyai 

kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam 

hidup bukan hal yang mudah, beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit. Tapi 

tidak semua orang seperti itu, karena setiap individu berbeda. 

Peristiwa perceraian itu menimbulkan berbagai akibat terhadap orang tua 

dan anak. Masalah yang akan terjadi pada pasangan yang bercerai adalah anak 

yang terbiasa hidup dengan kedua orang tuanya, pasti akan merasa sangat 

kehilangan dengan adanya perceraian yang menimpa keluarganya. Anak akan 

bereaksi terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua 

berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Pada saat ini tidak menutup 

kemungkinan akan timbul pengaruh positif maupun pengaruh negatif yang terjadi 

pada anak tergantung dari antisipasi dan peran orang tua yang diambil dalam 

memperhatikan dan memberikan pengertian bagi remaja. Mengacu pada latar 

belakang tersebut, peneliti ingin melihat lebih jauh konsep diri remaja dengan 

orang tua bercerai. Oleh karena itu rumusan masalah ini adalah “Bagaimana 

bentuk konsep diri remaja dengan orang tua bercerai?” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan konsep diri remaja dengan 

orang tua bercerai. 

C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang konsep diri remaja 

dengan orang tua bercerai dapat membawa manfaat seperti berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khasanah keilmuan psikologi, khususnya psikologi sosial 

dan psikologi perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk remaja yang orang tuanya bercerai subjek  lebih  memahami  

gambaran  dan dinamika  konsep  dirinya  dan  dapat  memberi  masukan  

untuk  mengatasi dampak buruk orang tua yang bercerai. 

b) Bagi  orang tua  yang bercerai dengan  membaca  hasil penelitian  ini,  

mereka  dapat  lebih  memahami  kondisi  anak terkait dengan pembentukan 

konsep diri anak  mereka  sehingga  lebih  bijaksana  dalam  bertindak. 

c) Peneliti lain yang meneliti tentang topik serupa penelitian ini dapat menjadi 

referensi dan masukan bagi penelitian mengenai konsep diri remaja dengan 

orang tua bercerai. 


