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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat 

bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, 

mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi 

anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu 

orang tua (Sudarsono, 2010). 

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 

2020 menyatakan bahwa dari tahun 2015 sampai 2020, rata-rata satu dari 10 

pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Perceraian 

merupakan berakhirnya hubungan halal antara suami dan istri yang disahkan oleh 

hukum di pengadilan (Mahkamah Agung.go.id).  

Menurut Bannet (2004) perceraian sendiri berarti pemutusan suatu 

hubungan pernikahan yang dilakukan secara legal (hukum). Sedangkan menurut 

Hurlock (2004) terjadinya perceraian merupakan bentuk pernyesuaian perkawinan 

yang buruk dan terjadi apabila suami-istri sudah tidak menemukan jalan keluar 

pemecah masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Perceraian terjadi 

disebabkan oleh banyak faktor yang melatar belakanginya diantaranya sosial 

ekonomi, seksual, lingkungan, dan lain-lain. 
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Adanya perceraian akan mempengaruhi anggota keluarga, terutama 

berdampak buruk pada mereka yang memiliki anak diusia remaja. Masa remaja 

merupakan masa transisi menuju dewasa yang mana remaja ini lebih 

membutuhkan bimbingan dan arahan dari kedua orang tua untuk menemukan 

identitas mereka. Namun, banyak remaja yang percaya masa perkembangan 

mereka terpotong karena perceraian (Wallerstein, dkk, 2000).  

Setiap tahun, lebih dari satu juta anak di Amerika menderita karena 

perceraian orang tua mereka (Patrick & Aaron, 2012). Dampak perceraian orang 

tua pada remaja akan mempengaruhi dari berbagai hal diantaranya prestasi 

akademik, perilaku antisosial, perilaku menyimpang seperti seks bebas, minum-

minuman keras, merokok, bahkan narkoba, dll, serta juga dampak kepada psikis 

dan emosional remaja sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kelly & 

Emery (2003) perceraian orang tua diyakini rata-rata menyebabkan berbagai 

masalah perilaku dan emosional pada anak dan remaja.  

Selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan Alubokin & Kwado (2015) 

menunjukkan bahwa prestasi anak menjadi rendah ketika perceraian orang tua 

terjadi, namun sebelum terjadi perceraian prestasi anak masih menunjukkan nilai 

yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh konselor disekolahan yang menjadi tempat 

konsultasi para siswa. 

Terjadinya perceraian bagi anak juga akan memicu timbulnya emosi, 

dendam, sedih, marah, dan benci yang bisa mengakibatkan perkembangan anak 

terganggu. Beberapa penelitian yang disimpulkan oleh Nakonezny, Shull, 
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Rodgers (Yuli 2015) menunjukkan bahwa terjadinya konflik di dalam rumah 

tangga secara tidak langsung akan menghambat proses kelekatan pada anak dan 

menyebabkan rasa tidak aman secara emosional pada saatnya dan membuat anak 

akan menjadi lebih mudah memiliki emosi negatif dan merasa tertekan, lebih sulit 

untuk dapat mengendalikan emosi, serta kurang dapat berfikir optimis. 

Sebagai langkah awal, peneliti melakukan preelemenary kepada remaja 

yang mengalami korban perceraian. Subjek pertama adalah berinisial AS. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021. Subjek mengatakan 

bahwasannya orang tua bercerai sejak dirinya duduk di kelas SMP. Subjek 

menyaksiskan sendiri proses perceraian yang terjadi di keluarganya. Ingatan itu 

membuat subjek membenci ayahnya hingga sekarang ini. Saat ini subjek tinggal 

bersama ibunya. Subjek mengungkapkan sampai sekarang ini menolak untuk 

bertemu dengan ayahnya. Subjek masih menyimpan dendam atas perilaku 

ayahnya terhadap ibu subjek.  

Wawancara selanjutnya dilakukan pada Subjek kedua berinisial SH pada 

tanggal 16 November 2021. Subjek saat ini duduk di bangku perkulihan. Subjek 

menceritakan bahwasannya peristiwa perceraian orang tuanya ketika subjek masih 

SMA kelas I. Terkait dengan peristiwa itu, subjek tidak memilih tinggal bersama 

dengan ibu maupun ayahnya. Subjek memilih tinggal bersama neneknya. Subjek 

mengungkapkan akibat dari perceraian membuat subjek membenci orang tuanya. 

Perceraian dinilai hal yang buruk dan sebuah aib, oleh karena itu subjek 

menyimpan dendam dan benci kepada orang tuanya.  



4 
 

 
 

Kemudian wawancara berlanjut pada tanggal 30 November pada subjek 

ketiga. Subjek ketiga berinisial FA. Subjek mengatakan di tinggal orang tuanya 

sudah sejak kecil. Subjek sudah terbiasa hidup mandiri. Terkait dengan 

komunikasi dengan orang tuanya, subjek mengatakan sampai sekarang ini merasa 

malas berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Subjek merasa kurang kasih 

sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu subjek merasa dirinya kurang dapat 

menerima kehadiran orang tuanya.    

Adapun sikap yang dapat dilakukan oleh remaja dalam menyikapi 

permasalahan perceraian orang tuanya ialah dengan pemaafan. Lebih dari banyak 

peneliti menunjukkan bahwa pemaafan mampu memperbaiki hubungan 

meningkatkan perkawinan, dan mengurangi depresi, kecemasan, dan perasaan 

bermusuhan (Deassy 2015).  

Pemaafan merupakan sikap memberikan ampunan atas kesalahan orang lain 

yang telah menyakiti hati kita tanpa adanya imbalan atau syarat dengan mengubah 

emosi negatif yang dirasakan didalam diri menjadi emosi positif agar hubungan 

dengan orang lain masih terjalin dengan baik. Selain itu, pemaafan sendiri berarti 

menghapuskan luka atau bekas luka didalam hati, menurut Shihab (Nashori, 

2008). Sedangkan Worthington & Wade (2007) mendefinisikan pemaafan sebagai 

suatu pilihan internal korban (baik sengaja maupun tidak) untuk melepaskan rasa 

tidak memaafakan dan untuk mencari perdamaian/rekonsialisasi dengan pelaku 

jika aman, bijaksana, dan mungkin untuk dilakukan. Hasil penelitian yang 

dilakukan Bushman & Baumeinster (McCullough et,al.,2008) menyatakan bahwa 

pemaafan mampu menghalangi munculnya agresi dan kekerasan yang terjadi 
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didalam konflik interpersonal. Hal itu juga diperkuat dengan penelitian Fincham 

(Allemand et, al., 2012) bahwa pemaafan memiliki potensi lebih besar dalam 

memperbaiki hubungan sosial. 

Imam (2017) menjelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi dampak perceraian adalah melalui proses pemaafan (forgiveness) 

terhadap pihak-pihak yang telah menimbulkan rasa sakit yang ada. Permasalahan 

yang kemudian menyertai usaha mendorong anak melakukan pemaafan adalah 

keterbatasan abstraksi anak terhadap emosi yang dimiliki. Anak harus memahami 

kondisi emosi yang sedang dialami, sebelum kemudian melakukan regulasi 

terhadap bentuk emosi tersebut, untuk dapat melakukan pemaafan. Dengan 

keterbatasan kemampuan abstraksinya, memberikan pengertian dan penjelasan 

bukanlah jalan yang efektif. Pretend play merupakan salah satu jalan bagi anak 

untuk dapat mengubah pemahamannya terhadap makna peristiwa yang 

dialaminya. Bermain merupakan representasi dunia anak. Dengan bermain anak 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang ditemui. Melalui permainan 

pura-pura tersebut diharapkan dapat disampaikan alternatif model perilaku dan 

pemecahaan masalah yang dihadapi dengan rasa sakit akibat perceraian.  

Perceraian orang tua merupakan peralihan besar dalam kehidupan seorang 

anak. Anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan 

keluarga yang utuh. Studi yang dilakukan oleh Saraswati (2010) dari Children’s 

Psychiatric Hospital, University Michigan AS, menunjukkan dari 114 sampel 

anak dan remaja awal yang orang tuanya bercerai, ditemukan tiga masalah utama. 
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Sebanyak 63% anak mengalami permasalahan psikologis subyektif seperti 

gelisah, sedih, fobia, depresi dan suasana hati mudah berubah. Tidak dapat 

disangkal bahwa anak-anak menjadi sedih bila menyaksikan perkelahian orang 

tuanya.  

Faktor yang paling berat dalam kasus perceraian adalah bagaimana 

memberikan pengaruh dan bagaimana memulihkan kembali hubungan yang baik 

dan stabil, menciptakan keakraban bagi kedua orang tua. Bahkan dalam DSM IV-

TM, tertulis bahwa perceraian dapat menjadi fokus klinis yang perlu ditangani, 

yaitu sebagai masalah yang berkaitan dengan tahap perkembangan atau masalah 

yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan seseorang. Remaja sendiri 

memberikan penilaian bahwa perceraian orang tua merupakan peristiwa hidup 

kedua yang menimbulkan stres terbesar, yaitu 60 dan nilai maksimal 100 

(Triambarwangi, 2008).  

Menurut penelitian Yusuf (2000) yang diterbitkan dalam buku Psikologi 

perkembangan anak dan remaja, menunjukkan bahwa remaja yang hubungan 

keluarganya penuh konflik, tegang dan perselisihan, serta orang tua kurang 

memberikan kasih sayang, akan mengalami kegagalan dalam mencapai 

identitasnya secara matang, akan mengalami kebingungan, konflik atau frustasi. 

Secara tidak langsung remaja mempunyai pandangan yang negatif terhadap 

pernikahan. Selain itu perceraian orang tua juga bisa mendatangkan perasaan 

traumatis bagi remaja. Kondisi-kondisi emosi yang timbul akibat rasa sakit pada 

remaja yang diakibatkan oleh perceraian orang tuanya kemudian dapat menjadi 

pemicu ketidakstabilan emosi, rasa sedih, kecewa dan bahkan trauma. Sebagai 
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anak yang orang tuanya bercerai akan mengembangkan kebencian pada kejadian, 

ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak 

hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya 

sendiri sehingga, remaja akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

melalui proses pemaafan (forgiveness) terhadap pihak-pihak yang telah 

menimbulkan rasa sakit yang ada, dalam hal ini, remaja perlu melakukan 

pemaafan (forgiveness) pada kedua orang tuanya. Sebelum melakukan regulasi 

terhadap bentuk emosi tersebut, untuk dapat melakukan pemaafan, seorang remaja 

harus mampu memahami kondisi emosi yang sedang dialami.  

Enright dkk. (2002) melihat pemaafan (forgiveness) sebagai suatu bentuk 

kesiapan melepaskan hak yang dimiliki seseorang untuk meremehkan, 

menyalahkan, dan membalas dendam terhadap pelaku yang telah bertindak tidak 

benar terhadapnya, dan di waktu yang bersamaan mengembangkan kasih sayang, 

kemurahan hati, bahkan cinta terhadapnya.  

Worthington (2003), mengungkapkan jika korban transgresi bisa memberi 

maaf, ia melakukan penggantian emosi negatif (seperti marah atau takut) ke arah 

emosi positif (seperti empati, simpati, belas kasih, cinta). 

Luskin (2008) mengatakan bahwa praktek pemaafan (forgiveness) telah 

terbukti dapat mengurangi kemarahan, depresi dan stres serta mengarahkan 

perasaan pada harapan, perdamaian, kasih sayang dan kepercayaan diri sehingga 

dapat diraih hubungan yang sehat sama baiknya dengan kesehatan fisik.  
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Nashori (2008) menjelaskan pemaafan (forgiveness) adalah menghapus luka 

atau bekas-bekas luka dalam hati. Walaupun terkadang ingatan kejadian yang 

memilukan di masa lalu masih ada, tetapi persepsi kejadian yang menyakitkan 

hati telah terhapuskan.  

Pemaafan dapat memulihkan komitmen dan kedekatan hubungan setelah 

terjadi tindakan yang menyakitkan, yaitu dengan membantu individu 

menghilangkan motivasi negatif antar pribadi, mengurangi rasa dendam dan 

keinginan untuk menghindari pelaku, serta membantu individu bersikap lebih 

bijak terhadap pelaku (Tsang, McCullough & Fincham, 2006). Pemaafan 

(forgiveness) dapat mempengaruhi sikap individu sehingga terbuka hatinya pada 

kebaikan, keindahan dan cinta.  

Proses memaafkan itu sendiri menurut Enright (2001) meliputi empat 

tahapan, yakni: uncovering phase (saat-saat mengalami kejadian yang 

menyakitkan dan berulangulang memikirkannya), decision to forgive phase 

(insight tentang pentingnya memaafkan), work phase (saat berempati) dan 

deepening phase (merasakan manfaat dari memaafkan dan makna baru dalam 

membangun hubungan).  

Berkaitan dengan penanganan terhadap remaja, memaafkan harus dijalani 

dengan baik agar dapat mengurangi dampak yang menganggu kehidupan remaja 

di masa depannya kelak karena merupakan salah satu indikator penyelesaian 

penanganan dampak perceraian orang tua (Wallerstein, 2003). 
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Dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut terkait aspek Pemafaan pada Remaja Korban Perceraian.  

B. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis aspek pemaafaan pada remaja korban perceraian.  

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini akan lebih efektif pada pihak yang terkait dalam 

bidang teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

psikologi sosial terkait aspek-aspek pemaafan pada remaja korban perceraian 

2. Manfaat Praktis 

a. Informan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait proses 

pemaafaan pada informan yang mengalami korban perceraian dari orang 

tua. 

b. Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat membantu orang tua untuk memahami kondisi 

pemaafaan yang terjadi pada remaja korban perceraian. 

c. Peneliti selanjutnya 

Dapat menjadi refrensi terkait psikologi sosial khususnya tentang 

pemaafan pada remaja korban perceraian.  

  


