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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap keluarga menginginkan kehidupan yang harmonis, rukun dan 

penuh dengan cinta dan kasih sayang. Di dalam kehidupan berkeluarga belum 

lengkap rasanya jika belum memiliki keturunan. Kehadiran seorang anak 

dalam kehidupannya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi sebuah pasangan. 

Banyak dari mereka yang akan berusaha demi mendapatkan keturunan. 

Sekarang ini anak adalah faktor utama dalam keluarga, tak jarang orangtua 

akan memberikan apa saja demi membahagiakan sang anak. Karena 

kebahagiaan anak merupakan prioritas utama bagi setiap pasangan suami istri 

Namun dewasa ini banyak sekali kasus perceraian yang terjadi dari 

berbagai kalangan mulai dari orang biasa, pejabat sampai dengan public 

figure. Ironisnya pasangan yang bercerai tak sedikit yang memutuskan tali 

pernikahan mereka walaupun dengan status anak yang masih di bawah umur. 

Sedangkan seharusnya anak dibawah umur harus mendapatkan sentuhan 

kasih sayang dari kedua orangtuanya  

Sarbini (2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil di lapangan 

terdapat dampak yang dirasakan anak karena orang tua yang bercerai, antara 

lain adanya rasa tidak aman yang menyebabkan seorang anak merasakan 

adanya penolakan dari keluarga dikarenakan sikap orang tua yang menjadi 

berubah.
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Namun dengan cara orangtua yang sibuk memikirkan kebahagiaan sang 

anak tak jarang banyak orangtua yang lebih memilih pekerjaan daripada 

mengasuh dan memperhatikan anak-anaknya, bahkan orangtua rela 

menitipkan sang anak pada seorang pengasuh. Banyak dari anak yang lebih 

dekat dengan pengasuh daripada kedua orangtuanya. Namun hal tersebut 

sudah menjadi biasa dalam kehidupan sekarang terutama di kota-kota besar 

yang menuntut kebutuhan yang sangat tinggi. 

Dari banyaknya orang tua yang sibuk bekerja dan kurangnya 

komunikasi antara satu sama lain terkadang membuat mereka memilih untuk 

berpisah karena tidak adanya tanggung jawab. Perpisahan merupakan jalan 

satu-satunya agar mereka dapat melanjutkan kehidupan yang telah mereka 

buat menjadi lebih baik lagi. Dalam TribunJateng.com menurut pengadilan 

Agama Solo telah mencatat ada sekitar 700 perkara perceraian yang diajukan 

oleh pasangan suami istri ke pihaknya. Menurut Arif Rahman selaku Panitera 

Muda Hukum Pengadilan Agama Solo mengungkapkan sekitar 500 kasus 

merupakan gugatan cerai lalu sisanya cerai talak. Dari kasus gugatan cerai, 

sekitar 80% yang menggugat adalah pihak istri. 

Menurut Sarbini (2014) dalam kasus perceraian orangtua biasanya akan 

lebih siap menghadapi dibandingkan sang anak, hal ini dikarenakan orangtua 

dalam memutuskan perceraian akan melalui proses berpikir terlebih dahulu 

dan memiliki kesiapan mental serta melalui pertimbangan panjang, sedangkan 

sang anak hanya dapat menerima keputusan yang telah dibuat oleh kedua 

orangtua. 
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Banyaknya perceraian pada zaman sekarang menyebabkan anak-anak 

kurang mendapat perhatian lebih dari orang tua. Orangtua yang sibuk dengan 

kehidupannya sehingga melupakan anak yang selama ini menjadi tanggung 

jawabnya. Anak-anak akan menghadapi sesuatu sendiri tanpa dampingan dari 

orang tua dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja sehingga banyak orang 

tua yang kurang mengontrol perkembangan sang anak, sehingga membuat 

sang anak merasa terabaikan. Hal ini berdampak pada kondisi anak secara 

psikologis akan merasa bahwa dirinya tidak diterima oleh lingkungan dan 

merasa bahwa tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Anak 

yang terabaikan membuat sang anak mengganggap bahwa dirinya sudah tidak 

di perhatikan lagi.  

Menurut Yusuf (2014) anak yang berasal dari orangtua bercerai dan 

anak yang berasal dari orangtua utuh dapat dilihat dari perilaku mereka. 

Anak-anak dengan orangtua yang utuh akan terlihat aktif, ceria dan mendapat 

pendidikan yang layak. Sedangkan anak dengan orangtua yang bercerai lebih 

terlihat pendiam, nakal, rendah diri serta prestasi belajar yang rendah. Namun 

tidak semua anak yang memiliki orangtua bercerai akan menimbulkan efek 

negatif.  

Bird dan Menville (dalam Sarbini, 2014) menyatakan bahwa anak yang 

memiliki orangtua bercerai akan merasa malu bahkan bersedih, sehingga anak 

mudah mengalami depresi, marah, sedih yang berkepanjangan, agresif dan 

tidak patuh dengan lingkungan sosialnya sehingga hal tersebut dapat merusak 

konsep pribadi anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh 
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Supratman (2015) bahwa anak dari orang tua yang bercerai akan mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi peran orang tua mereka karena orang tua 

yang menjalankan peran ganda, yaitu ayah merangkap sebagai ibu, maupun 

ibu merangkap sebagai ayah. Hal ini rentan terjadi pada usia anak yang akan 

menginjak masa remaja. Anak yang sedang mengalami masa transisi menuju 

remaja akan mengalami gejolak dalam diri dan hal tersebut harus 

membutuhkan pendampingan lebih dari orang tua.  

Seperti tahapan perkembangan remaja yang dikatakan oleh Ball (dalam 

Supratman, 2015) bahwa masa-masa remaja yaitu fase dimana individu 

sedang membentuk serta mencari konsep diri. Feist dan Feist (dalam Felita, 

Siahaja, Wijaya Melisa dkk, 2016) mengatakan bahwa Konsep diri adalah 

sebuah aspek  dari pengalaman individu yang dipersepsikan dalam keadaan 

sadar. Orang yang sudah membentuk konsep diri maka akan sulit untuk 

mengalami perubahan. Perubahan dapat terjadi jika lingkungan menerimanya. 

Menurut Supratman (2015) kesibukan orangtua mengurus rumah tangga serta 

mencari nafkah menjadi suatu kendala orangtua tunggal untuk berkomunikasi 

dengan anak-anak, sedangkan komunikasi antara orangtua dan anak penting 

karena anak merasa bebas bercerita dan tidak memendamnya sendiri. 

Menurut Sarbini berdasarkan analisis yang telah dibuat mengenai 

kondisi psikologi anak dari keluarga yang bercerai menjadikan anak merasa 

tidak aman setelah ditinggal bercerai oleh orangtuanya karena anak masih 

butuh perlindungan dari orang tua. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
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dikatakan oleh Yusuf (2014) dimana ia membandingkan anak yang 

keluarganya utuh dengan anak yang orang tuanya bercerai, anak yang nakal, 

bandel, dan pemalas serta memiliki prestasi belajar yang rendah adalah anak 

yang berasal dari keluarga yang tidak akur, lain hal dengan anak-anak yang 

memiliki prestasi yang baik merupakan anak yang berlatar belakang dari 

keluarga yang utuh. 

Seperti yang dikatakan Supratman (2015) bahwa konsep diri remaja 

dari keluarga yang bercerai dibentuk dari internalisasi diri remaja dalam 

komunikasi keluarga. Melalui komunikasi efektif remaja dapat memiliki 

cermin bagaimana untuk bersikap melewati proses perceraian. Orangtua dapat 

mengkomunikasikan nilai-nilai positif untuk remaja kembangkan sendiri 

sesuai dengan keinginannya. 

Konsep diri pada anak yang memiliki orangtua yang bercerai akan 

memfokuskan pada bagaimana anak dapat membentuk dirinya dari orang tua 

yang bercerai dan kehidupan sang anak dalam menghadapi situasi yang tidak 

diinginkan. Kemudian bagaimana orang tua tunggal dalam berkomunikasi 

sehari-hari dan mendidik anak serta meluangkan waktunya untuk sang anak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, anak dengan orangtua 

bercerai tidak semua membentuk dirinya menjadi negatif, hal tersebut 

dikarenakan orangtua mengkomunikasikan terlebih dahulu pada sang anak. 

Namun tidak sedikit anak yang membentuk dirinya menjadi negatif 

dikarenakan orangtua menjadi kurang memperhatikan sang anak. 
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini akan 

berfokus pada konsep diri remaja pada orangtua yang bercerai. Untuk itu 

peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Konsep Diri Remaja 

dengan latar belakang orangtua Bercerai” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dapat memahami dan mendeskripsikan konsep diri remaja yang 

terbentuk dari orang tua yang tidak utuh 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan membangun pemikiran 

ilmiah dalam mengembangkan bidang psikologi, khususnya pada psikologi 

bidang sosial mengenai konsep diri. 

 

2. Praktis 

a. Remaja 

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi mengenai konsep 

diri pada remaja yang memiliki orang tua yang bercerai 

b. Orang tua 

Agar orang tua mampu membentuk diri remaja dan membuat konsep 

diri pada remaja semakin baik




