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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Perbedaan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga tak jarang 

memunculkan masalah dalam rumah tangga tersebut, karena sebuah rumah tangga 

tidak pernah terlepas dari masalah (www.bkkbn.go.id). Masalah yang terjadi 

dalam sebuah rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan dan pertentangan 

antara suami dan istri. Apabila dua hati tidak lagi bisa bersatu dan dua pikiran 

tidak lagi bisa sejalan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah rumah 

tangga, maka pernikahan yang telah dijalani selama ini mungkin bisa berakhir 

dengan perceraian.  

Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri melalui putusan 

pengadilan agama (www.bkkbn.go.id). Perceraian dapat terjadi disebabkan karena 

adanya pihak yang melakukan zina, baik suami maupun istri, suami tidak 

memberi nafkah baik lahir maupun batin dalam waktu yang lama kepada istri, 

terjadi penganiayaan yang membahayakan kesehatan salah satu pihak, 

terganggunya kesehatan fisik maupun psikis seperti tidak mampu memiliki 

keturunan, otak tidak waras dan cacat tetap seperti buta, tuli dan lain sebagainya 

serta terjadi perselisihan antara suami istri yang sudah tidak menemukan jalan 

tengah (Hadikusuma, 1990). 
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Data yang ada di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang 

menyebutkan pada tahun 2006 perkara perceraian mengalami peningkatan sebesar 

15,75 % sebesar tahun 2005. Tahun 2006 tercatat terdapat 819 kasus perceraian 

sedangkan pada tahun 2005 hanya 690 kasus (www.republikaonline.co.id). Rata-

rata perceraian terjadi pada pasangan suami istri yang sudah menikah selama 7-12 

tahun menikah, namun ada beberapa pasangan yang bercerai setelah menjalani 

pernikahan selama 15-20 tahun. 

Perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, pertengkaran, 

percekcokkan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa kasih 

dan sayang diantara pasangan suami istri. Pertengkaran hanya menyebabkan 

bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang 

meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan memicu perceraian 

(Najlah Naqiyah dikutip dalam www.najlahnaqiyah.co.id). Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghandel masalah emosi. Laki-

laki  cenderung mempertahankan ego dan harga diri serta tidak tahan dikritik istri 

serta bersikap defensif atau membisu, sementara perempuan atau istri cenderung 

emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut seringkali 

memicu pertengkaran apabila kurangnya pengertian untuk memahami perasaan 

masing-masing pihak (Najlah Naqiyah dikutip dalam www.najlahnaqiyah.co.id). 

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya, 

akan selalu berakibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian 

dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam 

keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk (Martina Rini S. Tasmin 
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dikutip dalam www.e-psikologi.com). Perceraian antara sepasang suami istri 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan 

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa pasangan suami istri 

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Undang-Undang Perkawinan 

No 1 Tahun 1974 Pasal 39). 

Dampak negatif perceraian pada anak berbeda-beda, tergantung pada 

banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, kematangan kepribadian, kesehatan 

psikologis serta ada tidaknya dukungan dari orang dewasa lainnya (Kriswanto 

dikutip dalam www.tabloidnova.com). Seorang anak perempuan dari orang tua 

yang bercerai, lebih mampu menghandel masalah perceraian orang tuanya 

daripada anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan mampu 

memendam perasaan dan anak laki-laki lebih rasional. Begitu juga dengan kondisi 

traumatis yang terjadi pada anak korban perceraian orang tua. Pada anak yang 

lebih kecil belum bisa memahami kenapa orang tua bercerai, karena anak belum 

mengerti konsep tentang cinta dan alasan kenapa orang tua bercerai (Kriswanto 

dikutip dalam www.tabloidnova.com).  

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara penulis 

kepada anak korban perceraian orang tua sebelum melakukan penelitian, terdapat 

seorang anak perempuan kelas 2 SMP yang menjadi korban perceraian orang 

tuanya memiliki perasaan bersalah atas perceraian yang menimpa ayah dan 

ibunya. Anak juga menarik diri dari pergaulan, baik pergaulan di sekolah maupun 

pergaulan sehari-hari di lingkungan sosial. Anak menjadi minder untuk bergaul 
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dengan teman-temannya karena memiliki keluarga yang broken home dan tidak 

memiliki keceriaan seperti anak-anak lain yang seusia dengannya. Pada kasus lain 

diketahui melalui wawancara kepada seorang anak laki-laki kelas 3 SMP yang 

merupakan anak tunggal sehingga tidak masuk dalam kriteria subjek penelitian. 

Anak tersebut berubah menjadi anak yang jarang berada di rumah dan lebih 

banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sebelum orang tuanya bercerai, anak 

lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan bermain dengan teman di 

lingkungan kompleks tempat tinggalnya pada sore hari serta bersosialisasi dengan 

warga di lingkungan kompleks tempat tinggalnya seperti anak-anak lain pada 

umumnya. Setelah ayah dan ibunya bercerai dan anak ikut ayahnya, anak sering 

pergi meninggalkan rumah dan sangat jarang berada di rumah meskipun sekolah 

sedang libur. Setiap hari anak meninggalkan rumah setelah ayahnya berangkat 

kerja jam 7 pagi dan baru pulang ke rumah menjelang maghrib. Hal tersebut 

dilakukan hampir setiap hari, baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Anak 

berada di rumah ketika ada teman yang berkunjung ke rumah atau ketika ada 

saudara dari ayah datang. 

Menyikapi perceraian yang dilakukan, orang tua harus dapat melihat 

dengan jeli keadaan anak mengenai perceraian yang terjadi pada keluarganya, 

apakah anak dapat menerima perceraian yang terjadi pada keluarganya atau hanya 

berpura-pura menerima. Terlebih pada  anak yang sedang dalam masa puber atau 

masa mencari identitas diri, karena pada usia tersebut anak belum mengalami 

kematangan kepribadian (Kriswanto dikutip dalam www.tabloidnova.com).  
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Anak korban perceraian orang tua mengalami kondisi traumatis dan 

pengalaman tidak menyenangkan. Anak-anak korban perceraian orang tua dilanda 

perasaan kehilangan (hilangnya satu anggoata keluarga, bapak atau ibu), gagal, 

kurang percaya diri, kecewa, marah dan benci yang amat sangat (Nilam Widyarini 

dikutip dalam www.kompascybermedia.com).  

Kriswanto (dikutip dalam www.tabloidnova.com) menjelaskan bahwa 

dampak negatif yang ditimbulkan dari bercerainya orang tua pada anak 

mengakibatkan anak marah dan merasa bersalah pada diri sendiri karena memiliki 

pikiran bahwa dialah penyebab kedua orang tuanya bercerai, pembangkang, tidak 

sabaran, tidak memiliki rasa percaya diri dan kedekatan terhadap lawan jenis, ke 

depannya menjadi takut untuk membuat komitmen tentang sebuah hubungan 

dengan lawan jenis, memiliki self esteem rendah dan dapat mengakibatkan anak 

membenci orang tua, terlibat obat-obatan terlarang dan minuman keras. Selain itu, 

anak korban perceraian orang tua mengalami kehilangan minat untuk pergi dan 

mengerjakan tugas-tugas sekolah, sikap bermusuhan, agresif depresi, dan bahkan 

dalam beberapa kasus ada yang bunuh diri (Nilam Widyarini dikutip dalam 

www.kompascybermedia.com). 

Kondisi traumatis yang muncul akibat dari perceraian orang tua tersebut 

dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan anak dikemudian hari. Anak menjadi 

memiliki beban akibat orang tuanya bercerai (Kriswanto dikutip dalam 

www.tabloidnova.com). Kondisi traumatis yang dialami anak korban perceraian 

menimbulkan cara atau untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap 

masalah dan tekanan yang menimpa anak korban perceraian orang tua. Usaha-
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usaha tersebut disebut dengan perilaku koping yang dilakukan individu untuk 

menyeimbangkan emosi dalam situasi yang penuh tekanan (Solomon, dkk, 1998). 

Koping dilakukan untuk memberikan reakasi terhadap tekanan yang 

berfungsi untuk memecahkan, mengurangi dan menggantikan kondisi yang penuh 

tekanan. Menurut Lazarus (dalam Rostiana, 2003) Strategi koping merupakan 

penyesuaian diri dari tuntutan baik yang berasal dari lingkungan maupun dari 

dalam dan luar diri sendiri yang dianggap di luar batas kemampuannya, yang 

dilakukan bila ada tuntutan-tuntutan yang dirasa menentang, membebani sumber 

daya yang dimiliki, dengan melakukan usaha kognitif dan behavioral untuk 

menurunkan, meminimalisasi dan menahan tuntutan. 

Strategi koping digunakan anak korban perceraian orang tua dengan 

harapan agar supaya anak korban perceraian orang tua tidak mengalami 

perubahan perilaku seperti menjadi pengguna narkoba, pemabuk dan lain 

sebagainya karena untuk menghindarkan diri dari masalah ataupun 

menghilangkan kondisi traumatik yang mungkin dialami oleh anak korban 

perceraian orang tuanya (Irwan, 1999). 

Strategi koping yang dilakukan anak yang tidak masuk dalam kriteria 

subjek penelitian, menurut hasil wawancara sebelum dilakukan penelitian,  

disebutkan bahwa anak melakukan komunikasi dengan guru di sekolah dan 

mendapatkan pengertian-pengertian dari guru di sekolahnya. Selain itu anak juga 

banyak membaca artikel tentang perceraian dari internet maupun dari buku-buku 

sehingga dapat membuka pikiran anak dan anak mulai dapat menerima kondisi 

yang terjadi pada dirinya. Pada anak yang lain disebutkan bahwa anak melakukan 
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kesibukan dengan sering bermain playstation ketika sepulang dari sekolah, dan 

ketika di rumah anak sering melakukan kesibukan dengan belajar gitar secara 

otodidak dengan cara mengikuti lagu yang sedang diputar ataupun mempelajari 

kord serta melodi dari sebuah lagu. Dengan kesibukan tersebut, anak merasa dapat 

melupakan peristiwa tragis yang dialaminya, meskipun pada saat-saat tertentu 

kembali teringat akan perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Setelah terjalin 

komunikasi yang baik dengan ayah dan ibunya meskipun dalam keadaan terpisah, 

anak mulai dapat menerima kenyataan cerainya kedua orang tuanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai 

berikut ‘bagaimanakah strategi koping yang dilakukan anak dalam pengatasan 

trauma akibat perceraian orang tua’. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Koping dalam 

Pengatasan Stres Pasca Trauma Akibat Perceraian Orang Tua”.  

 

B. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini memuat dua variabel yaitu strategi koping dan trauma, 

maka keaslian dari penelitian ini akan dilihat dari dua variabel tersebut. Keaslian 

penelitian dapat dilihat dari variabel strategi koping atau variabel traumanya, atau 

bisa juga kedua-duanya. Untuk menambah kadar keasliannya, berikut diajukan 

beberapa literatur dan juga penelitian yang membicarakan tentang kedua variabel 

tersebut. 

Penelitian tentang strategi koping memang sudah banyak dilakukan. 

Diantara yang pernah penulis baca adalah penelitian karya Miwa Patnani, Endang 
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Ekowarni dan Magda Bhinnety Etsem (2002). Penelitian dengan judul ‘Kekerasan 

Fisik terhadap Anak dan Strategi Koping yang Dikembangkan Anak’ ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara kekerasan fisik yang diterima anak, baik dari 

ayah maupun dari ibu dengan strategi koping yang dikembangkan anak. 

Penelitian tentang trauma yang termuat dalam jurnal ‘Terapi Bermain 

sebagai Salah Satu Alternatif Penanganan Pasca Trauma pada Anak’ karya Evi 

Sukmaningrum (2001), membicarakan tentang kekerasan yang terjadi pada anak 

terekam dengan mudah dalam memori sehingga memunculkan gejala post 

traumatic stress disorder. Untuk mengatasinya dengan cara pemberian terapi 

bermain agar anak dapat mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya sehingga 

muncul kembali rasa percaya diri anak. 

Selly Astriana (2005) mengadakan penelitian dengan judul ‘Gangguan 

Konversi Ditinjau dari Pengalaman Traumatik Masa Kanak-kanak’ bertujuan 

untuk mengetahui jenis trauma masa kanak-kanak yang terjadi pada penderita 

gangguan konversi, mengetahui masa terjadinya trauma dan mengetahui tipe 

kepribadian yang dimiliki penderita gangguan konversi. 

Penelitian tentang koping juga dilakukan oleh Ranie Ayu Hapsari (2002) 

dengan judul ‘Perjuangan Hidup Pengungsi Kerusuhan Etnis (Studi Kasus 

tentang Bentuk-bentuk Perilaku Koping pada Pengungsi di Madura)’ bertujuan 

untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku koping dan dinamikanya pada 

pengungsi ketika menghadapi kondisi yang menyedihkan, menekan dan 

memprihatinkan. 
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Beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, memang meneliti 

tentang strategi koping dan juga trauma, tapi bukan merupakan gabungan dari 

kedua variabel tersebut. Dalam artian penelitian tentang strategi koping 

dihubungkan dengan faktor lain, seperti kekerasan fisik dan lain sebagainya. 

Begitu juga dengan penelitian tentang stres pasca trauma. Penelitian tentang stres 

pasca trauma dihubungkan dengan faktor lain dan bukan strategi koping. 

Berdasarkan bukti-bukti keaslian penelitian di atas, baik dari segi strategi 

koping maupun trauma, maka penulis beranggapan bahwa penelitian tentang 

strategi koping dalam pengatasan stres pasca trauma akibat perceraian orang tua 

seperti yang penulis lakukan dapat dikatakan asli. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi koping yang dilakukan 

anak serta dampak strategi koping bagi anak dalam mengatasi stres pasca trauma 

akibat perceraian orang tua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi ilmu 

psikologi khususnya dalam bidang psikologi perkembangan. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui 

bentuk-bentuk kecerdasan emosi dan strategi koping serta faktor apa saja 

yang mempengaruhi usaha mengatasi stres pasca trauma akibat perceraian 

orang tua. 

b. Bagi orang tua, diharapkan dapat menjadi acuan dalam membantu anak 

mengatasi stres pasca trauma yang terjadi akibat perceraian.  

c. Bagi anak, diharapkan berguna dalam memberikan gambaran cara 

mengatasi stres pasca trauma yang terjadi akibat perceraian orang tua. 

 

 




