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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebahagiaan adalah hal yang utama, karena kebahagiaan sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Banyak orang mengeluhkan dirinya merasa tidak 

bahagia walaupun secara  materi  sudah berkecukupan. Tak sedikit pula orang-

orang yang berpendidikan tinggi dan telah meraih gelar yang  tertinggi di bidang 

akademik,namun mengeluh masih belum merasa bahagia dengan apa yang telah  

diraih hingga saat ini. 

Manusia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari  selama 

seharian penuh agar orang tersebut memiliki status sosial yang tinggi hingga bisa 

mendapatkan semua keinginannya Manusia pada dasarnya selalu berusaha agar 

hidupnya berkualitas dan bahagia.Terutama masa remaja  awal   dimana 

kebahagiaan yang ingin diraih masih begitu besar.Pada masa –masa remaja 

biasanya banyak yang dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan meskipun harus 

dengan cara yang baik atau tidak.Pada dasarnya setiap individu  memilik 

kesejahteraan yang berlimpah , namun kondisi tersebut bergantung pada 

bagaimana setiap  inidividu  menanggapi emosi dalam dirinya (Sahai, 2016) . 

Kebahagiaan yang paling utama pada masa remaja yaitu dukungan sosial 

dari orang terdekat misalnya dari orang tua maupun teman sebayanya.Seperti 

yang  diketahui kedekatan dengan orang tua akan memunculkan rasa kebahagiaan 

atau kenyamanan seperti keadaan rumah yang nyamana,hangat dan komunikasi 

terbuka sehingga akan memunculkan rasa penting diri dalam keluarganya. 
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Kedudukan keluarga di dalam kehidupan merupakan hal yang sangat 

penting,karena akan berpengaruh penting dalam proses pertumbuhan anak,seperti 

kepribadian ,karater dan perilaku anak di lingkungnnya.Perkembangan anak 

meliputi aspek emosional sosial  dan fisik,perkembangan tersebut akan 

berkembang dengan baik apabila anak mendapatkan dukungan yang penuh dari 

kedua orang tuanya. Anak dapat dikatakan sejahtera apabila semua kebutuhan 

yang diinginkan dapat terpenuhi semua,terutama bagi anak yang masih menjadi 

tanggung jawab orang tuanya,dan anak yang berada dalam keluarga yang utuh 

atau harmoni anak akan merasa bahagia dan terhindar dari masalah seperti 

kenakalan pada anak. Berbeda pula dengan anak yang mengalami permasalahan 

didalam keluarganya,anak biasanya akan cenderung berusaha mencari perhatian 

pada orang tuanya yang diwujudkan dengan perilaku kenakalan. Sudah 

sepantasnya sebagai  keluarga  harus memperhatikan keutuhan dan keharmonisan. 

Menurut King (2010) masa remaja adalah masa peralihan dimana anak  akan 

menuju kedewasaan yang dimulai pada usia 10- 12 tahun dan berakhir pada usia 

18-21 tahun,yang ditandai  dengan kematangan seksual pada anak ,perkembangan 

emosinya dan kesiapan anak untuk lebih mandiri . 

Keluarga yang gagal memberikan kasih sayang (Broken Home) kepada 

anak, terdapat  kekerasan  akan menumbuhkan rasa kebencian dan rasa tidak aman 

pada anak sehingga membuat anak susah untuk diatur (Kartono,1996) Akhir –

akhir ini banyak  kasus perceraian pada orang tua yang rata-rata  masih memiliki 

anak yang memasuki remaja awal. Keadaan tersebut akan memunculkan rasa 

kehilangan  pada anak , sehingga  mencari kesenangan diluar yang dapat membuat 
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rasa aman sekalipun hal tersebut dapat menyebabkan anak berubah menjadi 

perilaku yang salah ,yang kemudian memunculkan kenakalan pada anak. Menurut  

Padatu (2015) anak pada masa remaja biasanya cenderung mulai memisahkan diri 

dengan keluarga dan beralih pada teman . Remaja lebih banyak berada di luar 

rumah bersama dengan teman teman sebaya,maka dapat dipastikan bahwa 

pengaruh yang besar mulai dari perilaku dll akan berpengaruh dari pada dari 

keluarganya . Penelitian   dari  Sujoko (2012) menyatakan bahwa penyebab 

kenakalan pada remaja  berasal dari ketidakberfungsian orang tua dalam keluarga. 

Perilaku anak akan tercermin dari kondisi keluarganya,.Perilaku yang disebabkan 

dari keluarga yang tidak harmonis dapat diwujudkan seperti; berkata jorok, 

mencuri, merusak, kabur dari rumah, dan kurangnya disiplin di sekolah. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 3 responden yang 

dilakukan pada hari Kamis,6 Oktober 2016 di  salah satu SMP   berada di 

Surakarta yang salah satunya responden dengan inisial “VC” yang berusia sekitar 

14 tahun bahwa 

” ee...saya tidak merasa nyaman dirumah  mbak ,karena rumah hanya 

ada nenek saja gitu lo... dan orang tua saya baik papa dan mama  

tinggalnya sendiri sendiri.emm...Mama saya tidak mempunyai waktu 

yang banyak untuk bertemu saya dirumah nenek,dia selalu sibuk 

begitu juga papa...terkadang  ya saya protes gitu sama  mama saya 

dengan cara membentak  gitu lewat sms ataupun bbm”. 

 

Responden VC mengatakan bahwa sekarang responden tinggal bersama 

dengan neneknya yang sudah paruh baya, sedangkan ayah dan ibunya sudah 

bercerai. Sampai sekarang pertemuan VC dengan orang tuanya terbatas karena 

ayah dan ibunya masing-masing sudah memiliki keluarga, terkadang reponden 

berontak dengan orang tuanya dan membentak melalu BBM atau SMS. Responden 
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merasa jenuh  dan mulai bosan dengan keadaan orang tua yang demikian dan 

memilih untuk mencari ketenangan atau kebahagiaan  yaitu enggan masuk 

sekolah dengan memilih bolos dari sekolah dan bermain di luar sekolah. 

Begitu pula yang dituturkan oleh responden “AN” bahwa saya paling 

dekat dengan mamah mbak..eee...soalanya  papa tu.. galak banget 

jarang ketemu juga,sukanya marah –marah sama aku sam mamah”.  

 

Responden“AN” merasa tidak nyaman berada di rumahnya, responden 

selalu mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya. Ketika sesekali responden 

dibentak oleh ibunya, ayahnya selalu membentak balik pada ibu responden dan 

akhirnya kedua orang tuanya malahan bertengkar. 

 

Responden yang berinisial “FD” mengatakan bahwa saya itu kalo 

mau bolos ya gak apa-apa mbak nggak dimarahin sama mama papa, 

kalau papa itu suka marah –marah kalo dirumah sama mama kalo 

mama lagi marahin aku... sering ribut sendiri kok mbak,yaudah .. 

 

Penuturan dari responden “FD” ayahnya selalu marah –marah entah itu 

dengan pasangan suami istri  atau dengan responden,terkadang responden bolos 

tidak masuk sekolah .Namun ayah dari reponden membiarkan kebiasaan yang 

dilakukan oleh anaknya,begitu pula dengan ibunya juga sering bertengkar dengan 

ayahnya. 

Menurut penuturan dari guru BK  ketiga responden ini memang selalu 

membuat masalah di sekolahnya mulai dari membolos ,selalu bertengkar dengan 

temannya dan reponden yang berinisial “VC “ sering membolos sekolah dan 

ketika ditanya apa  yang dilakukan saat membolos responden mengatakan jika 

responden hanya bermain di sekitar Manahan memutari saja seharian , karena 
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merasa jenuh dan bosan dengan kondisi rumahnya yang sepi, yang hanya tinggal 

dengan neneknya karena kedua orang tuanya telah bercerai.  

Hasil survey menyatakan bahwa dukungan orang tua mampu 

meminimalkan kemungkinan-kemungkinan kenakalan yang terjadi pada 

anak.Meskipun keluarga tidak harmonis namun anak harus bisa merasakan 

perhatian orang tuanya ( kapanlagi. com, 2016). 

 Hasil penelitian dari Hioeliani,dkk (2015) perceraian menjadi legal secara 

hukum sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974. 

Saat ini, angka perceraian yang terjadi  semakin meningkat. Menurut Direktorat 

Jendral Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung RI, H Wahyu Widiana, 

menyatakan dari 33 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia sejak tahun 

2005 – 2011, angka perceraian di Indonesia naik drastis hingga 70 persen 

pertahun,dan pada tahun 2011 menjadi 333.844 perkara ,sehingga naik 80% . 

Kemudian pada tahun 2010-2014 sejumlah 2 juta pasangan menikah dan 15% 

mengalami perceraian , pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 100.000 

kasus perceraian ,kenaikan angka perceraian mencapai 16 -20%  yang terjadi pada 

tahun  2009 hingga 2016.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2015)perilaku sosial pada anak yang 

mengalami broken home ditandai oleh semakin banyaknya kasus kenakalan 

khususnya kalangan remaja yang masih berada pada jenjang pendidikan SMP, 

salah satu sampel sekolahyang penulis angkat hasil penelitian adalah SMP-18 

Kota Banda Aceh. Berdasarkan catatan harian guru bimbingan dan konseling (BP) 

siswa SMP-18 bahwa anak anak yang bermasalah selama 2 tahun terakhir yaitu 
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tahun ajaran 2013/2014, dan tahun ajaran 2014/2015 semakin mengganggu proses 

belajar mengajar (Aziz 2015). 

Keharmonisan dalam suatu  keluarga sangat dibutuhkan demi 

perkembangan anak  yang masih membutuhukan perhatian penuh dari kedua 

orang tuanya.Pada masa remaja ini dimana masih dalam proses pertumbuhan dan 

kegiatan yang dilakukan lebih sering di lingkungan luar dibandingkan di dalam 

rumah . Keadaan ideal seharusnya anak nyaman berada dirumah ,dan sebagai 

orang tua harus bisa menciptaka suatu kehangatan di dalam rumah  dengan 

menghindari sikap yang otoriter atau keras kepala dan memperbanyak komunikasi 

dengan anak di rumah . Pada masa remaja ini anak masih mencari kepuasan atau 

kesenenangannya diluar yang tidak bisa di berikan oleh orang tuanya. Menurut 

Diner dan Chan (2011) Subjective well being diartikan sebagai evaluasi individu 

atas kehidupan yang dijalani ,yaitu  penilaian kepuasan hidup dan suasana hati 

atau emosi. Evaluasi tersebut meliputi penilaian emosional terhadap kejadian yang 

dialami dan  sejalan dengan penilaian kognitif terhadap kepuasan dan pemenuhan 

hidup. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang penulis temukan 

disini adalah "Bagaimana Subjective Well-Being pada siswa yang mengalami 

Broken Home?”. 

 

B. Tujuan penelitian 

Untuk memahami dan mendeskripsikan  Subjective well-being pada siswa 

SMP yang mengalami Broken home  
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C. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya bidang ilmu psikologi 

sosial. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Bagi para siswa-siswi SMP yang mengalami perceraian pada orang tua 

agar lebih mengontrol diri agar tidak terjerumus pada mencari kebahagiaan 

lain diluar seperti kenakalan remaja. 

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi, sebagai informasi bahwa masih 

banyak dilingkungan sekitar kita bahwa subjective well being pada remaja 

yang mengalami perceraian orang tua masih banyak. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan  

akan pentingnya memberikan perhatian pada anaknya khususnya bagi para 

orang tua 

d. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya 

subjective well-being pada siswa SMP yang kedua orang tuanya 

mengalami perceraian. 




