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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk 

mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan suatu 

usaha yang tidak mudah dilakukan. Pasangan suami istri yang tidak sanggup 

menciptakan keharmonisan rumah tangga dapat mengarah pada perceraian 

keluarga. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri 

sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan 

memutuskan bercerai sebagai alternatif terakhir yang diambil, ketika semua 

permasalahan yang dirasa tidak dapat terselesaikan dengan alternatif lain 

(Dewanti & Suprapti, 2014). Perceraian merupakan suatu keadaan sepasang suami 

istri yang awalnya berstatus menikah yang kemudian memutuskan ikatan agama 

dan hukum untuk tidak lagi memiliki hubungan atau keterkaitan moral, sosial 

serta emosional menurut Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan (dalam Suwinita & 

Marheni, 2015). Perceraian merupakan suatu peritistiwa dengan penerimaan yang 

berbeda dimasyarakat. Perceraian berarti suatu tindakan yang memutuskan untuk 

tidak lagi hidup bersama pasangan dengan mengubah struktur dalam sistem 

kekeluargaan (Kucuksen, 2016). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 yang menyatakan 

angka pernikahan mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016, angka 

pernikahan  pada tahun 2014sendiri mencapai 2.110.776, di tahun 2015 mencapai 
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1.958.394 dan di tahun 2016mengalami penurunan hingga mencapai 1.837.185, 

sedangkan untuk perceraian dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan 

yang ajeg Perkara perceraian yang diajukan di tahun 2014 pada Direktorat Jendral 

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencapai 344.237 perkara, di tahun 

2015 mencapai 347.256 perkara dan ditahun 2016 mencapai 365.633 perkara. 

 

Sumber : BPS (2017) 

Khususnya data perceraian yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatat Sipil didaerah Kabupaten Sragen pada tahun 2018 mencapai 88,446 

perkara dan terlebih lagi data perceraian untuk Kecamatan Kedawung pada tahun 

2018 mencapai 5,409 perkara. 

Tingginya angka perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor 

utama ialah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dapat 

disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pasangan. Dewi dan Sudana (dalam 

Miranda & Amna, 2017) mengungkapkan tidak adanya komunikasiyang intens 

dalam menjalani rumah tangga antara suami dan istrimaka keharmonisan rumah 

tangga sulit diciptakan, faktor selanjutnya yang mendukung terjadinya perceraian 

yaitu adanya perbedaan harapan antara pasangan yang menjalani kehidupan 
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rumah tangga dan juga ketidaksiapan suami istri dengan penyesuaian dalam 

membangun komitmen yang sudah disepakati.  

Fenomena ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah alasan yang paling 

kerap diungkapkan oleh pasangan suami istri. Berdasarkan fenomena 

ketidakharmonisan yang di dapat melalui koran tribun (2017) perceraian yang 

terjadi pada pejabat pemerintahan yang di kemukakan oleh Gubernur Gorontalo 

Rusli Habibie bahwa alasan pejabat pemerintahan bercerai di karenakan 

kurangnya keharmonisan dan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga, 

sehingga memutuskan untuk mengakhiri dengan jalan perceraian. Menurut 

Nusinovici et al (2018) fenomena perceraian juga sering terjadi pada masyarakat 

dengan ekonomi yang rendah. 

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering di alami oleh pasangan 

dewasa awal, karena pada masa tersebut merupakan masa transisi dari masa 

remaja menuju ke masa dewasa yang dimulai dari usia 21 tahun dan berakhir di 

usia 40 tahun menurut Papalia, Old dan Feldman (dalam Mardhika, 2013). Masa 

dewasa awal merupakan masa untuk memilih pasangan hidup dengan cara 

menikah dan membina rumah tangga.Walaupun individu dewasa awal secara 

keseluruhan memiliki kematangan emosi yang stabil, namun ketika menjalani 

hidup rumah tangga banyak dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Hal 

tersebut dikarena masa dewasa awal adalah masa penyesuaian diri dengan pola 

kehidupan. Sehingga pasangan dewasa awal banyak dihadapkan dengan 

permasalahan ketidakharmonisan yang memicu timbulnya tindakan perceraian 

didalam rumah tangga. Seperti fenomena perceraian dewasa awal yang dialami 
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oleh ibu yangberinisial R berjenis kelamin perempuan berusia kurang lebih 27 

tahun dengan mempunyai 2 orang anak yang bertempat tinggal di Sragen, bahwa 

faktor yang mendasari timbulnya perceraian pada subjek yaitu keharmonisan 

antara pasangan tidak terjalin secara baik, saling menaruh rasa curiga dan kurang 

saling menghargai sebagai pasangan sehingga percayaan yang terjalin antar 

pasangan terjalin dengan tidak baik. Menurut Amato (2003) rumah tangga yang 

tidak harmonis dapat dipincu dengan adanya intervensi orang terdekat, rendahnya 

ekonomi, KDRT dan pihak ketiga. 

Hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi dewasa awal yang mengalami 

perceraian. Dewasa awal akan mengalami beberapa dampak pasca mengalami 

perceraian baik secara fisik maupun secara psikologis. Diener dan Ryan (dalam 

Miranda & Amna, 2017) menyatakan dampak yang dialami biasanya akan terlihat 

dari timbulnya emosi-emosi negatif seperti mudah merasa marah, merasa terhina, 

perasaan ketakutan untuk tidak lagi mendapatkan pasangan hidup, takut untuk 

berpisah kembali hingga berujung pada gangguan kejiwaan yang berkepanjangan. 

Perceraian juga menimbulkan konsekuensi yang serius dalam keluarga, karena 

proses perceraian dan perpisahan orang tua membawa dampak negatif dan 

menyakitkan bagi anggota keluarga, ayah, ibu dan anak (Dewanti & Suprapti, 

2014). Bagi suami istri yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka 

perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis bagi anak-anak. Kemudian bagi 

yang telah memiliki anak, maka akan memberikan pengaruh yang lebih mendalam 

kepada anak karena anak sendiri membutuhkan kasih sayang dan didikan dari 

orangtua yang utuh. 
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Perceraian orang tua akan memberikan efek dan resiko bagi anak untuk 

kepercayaan akan sesuatu hal baru yang di wujudkan anak dalam sikap dan 

perilaku (Diogo, Barbarsa, Alice & Mark, 2015). Perceraian kedua orang tua bagi 

anak adalah tanda pupusnya harapan, perasaan kehilangan yang mendalam, harus 

menerima kesedihan, merasa dirinya tidak berguna, dan penolakan yang akan 

merusak kemampuan anak berkonsentrasi di sekolah menurut Adrian (dalam 

Ningrum, 2013).  

Berakhirnya suatu pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang 

terjadi pada pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Konsekuensi itu sendiri 

biasanya berupa konflik yang muncul pada suatu situasi dan kondisi yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang semula. Konflik setelah perpisahan biasanya lebih 

sering di hadapkan dengan berbagai permasalahan seperti dalam sisi psikologis, 

ekonomi, dan sosial. Permasalahan yang muncul dalam sisi psikologis biasanya 

dewasa awal yang mengalami perpisahan akan kesulitan menciptakan figur 

pengganti dari pasangan sehingga membuat individu selektif untuk memilih 

pasangan baru, kemudian permasalahan dari sisi ekonomi yaitu wanita dewasa 

awal harus memenuhi tuntutan kebutuhan hidup rumah tangga seorang diri 

dengan menjadi pengganti kepala rumah tangga, serta permasalahan yang muncul 

dari sisi sosial biasanya berkaitan dengan anggapan masyarakat yang negatif 

terhadap kehidupan wanita dewasa awal yang bercerai sehingga membuat enggan 

untuk keluar rumah karena takut untuk diperbincangkan menurut Hanson (dalam 

Muslim, 2014). 
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Sebagaimana halnya yang terjadi pada ibu N yang kurang mampu dalam 

menghadapi beberapa permasalahan yang dialami seperti yang disampaikan beliau 

bahwa sisi psikologis beliau merasakan trauma. Ibu N merasa sakit hati jika 

mengingat perlakuan yang didapat dari mantan suami dan ibu mertuanya, hal 

tersebut berdampak pada emosi ibu N yang meluap-luap jika mengingat kejadian 

masa lalu.Selain itu, untuk sisi ekonomi ibu N juga harus menanggung segala 

kebutuhan dengan hasil kerja sendiri dengan berusaha bekerja sebagai buruh 

pabrik dengan penghasilan yang pas-pasan. Disamping itu pekerjaan yang 

dilakukan ibu N juga tidak menetap setiap hari. Sehingga kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk sisi sosial ibu N merasa malu 

jika diperbincangkan, namun pada dasarnya ibu N merupakan tipe individu yang 

bersikap cuek, maka dari itu ibu N sedikit mampu menyesuaikan diri 

dilingkungan sosial. 

“Iya, kerasa trauma terus menanggung anaknya saya sendiri, terus 

menanggung beban sama tetangga, ekonomi.” (Ibu N) 

  

Berbeda dengan hasil data dari ibu R yang tidak mengalami kendala dalam 

menghadapi permasalahannya mulai dari sisi psikologis, ekonomi maupun sosial. 

Penyelesaian pada sisi psikologis ibu R menghadapinya dengan cara 

mengikhlaskan apa yang sudah dialami dengan tetap bersikap seperti biasa tanpa 

menjadikan beban atas kejadian yang sudah dialami, ibu R mengatakan harus 

lebih jeli lagi dalam memilih pasangan seperti harus menerima anak-anak dari 

pernikahan yang pertama dan harus menerima kekurangan dari ibu R yang pernah 

gagal dalam menjalani rumah tangga. Sisi sosial sendiri ibu R tidak begitu 

mempemasalahkan pembicaraan yang ditujukan kepadanya, namun jika ada 



7 
 

 

 

perbincangan yang salah maka ibu R angkat tangan untuk membenarkan dengan 

kenyataan yang benar, tetapi jika ada pembicaraan di belakang ibu R hanya 

mendiamkan. Begitu juga untuk sisi ekonomi,walaupun ibu R harus menanggung 

ekonomi sendiri namun hal itu tidak mengganggu ibu R untuk mencukupi 

kebutuhan hidup dengan fokus bekerja mulai dari hari senin hingga hari sabtu 

mulai dari pagi hari hingga malam hari. 

“Kalo dari segi ekonomi enggak begitu ada masalah kalo dari segi psikis 

pun juga gimana ya mbak setelah bercerai itu kek enggak ada masalah 

kek gitu mbak enggak ada beban, jadi luwih bahagia sekarang enggak 

ada begitu ada beban nek menurutku.” (Ibu R) 

 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi secara internal maupun eksternal 

harus sesegera mungkin ditanggulangi, hal tersebut dimaksudkan agar 

permasalahanyang dialami tidak berkelanjutan hingga kearah yang negatif dan 

agar tidak semakin sulit untuk diselesaikan. Upaya yang dapat dilakukan dalam 

menanggulangi permasalahan bermanfaatuntuk mendapatkan keselarasan dan 

keberlangsungan hidup yang jauh lebih baik untuk kedepannya (Putra, Hairunnisa, 

Sabiruddin, 2018). Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan sehari-hari yang 

akan berjalan dengan damai tanpa terhalang kendala yang mengganjal.  

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana 

proses penyelesaian konflik yang terjadi pada wanita dewasa awal yang 

mempunyai anak pasca mengalami perceraian? Mengacu pada masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Penyeleaian Konflik 

Wanita Dewasa Awal yang Mempunyai Anak Pasca Mengalami Perceraian. 
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini 

yang bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyelesaian konflik wanita 

dewasa awal yang mempunyai anak pasca mengalami perceraian. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan Ilmu Psikologi dan Psikologi Sosial pada kajian mengenai 

penyelesaian konflik wanita dewasa awal yang mempunyai anak pasca 

mengalami perceraian. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam upaya 

mempromosikan pencegahan perceraian pada dewasa awal. 

b. Dapat digunakan sebagai kajian pustaka bagi peneliti berikutnya yang 

akan meneliti masalah yang terkait. 

c. Sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan sarana untuk 

proses pembelajaran bagi pembaca. 

d. Dapat digunakan sebagai wawasan agar tetap peduli terhadap 

keharmonisan dalam berumah tangga bagi dewasa awal. 




