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ABSTRAK

Akhir-akhir ini gejala perpecahan dan gejolak rumah tangga semakin
terasa, berbagai masalah muda dilihat. Di sisi lain juga banyak keluarga yang
dihadang dengan berbagai macam problem, dan salah satu problemnya adalah
perceraian. Demikian juga masalah perceraian di Dusun Tapinalu Kecamatan
Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat semakit tahun semakin meningkat.
Salah satu masalahnya adalah kurang berfungsinya sistem dalam keluarga dan
salah satu pihak saling meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang jelas.
Dalam masalah ini yang sangat memprihatinkan adalah anak dari orang tua yang
bercerai. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan rata-rata anak yang
orang tuanya bercerai sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh
masyarakat seperti mencuri, melakukan pergaulan bebas dan sebagianya lagi suka
merokok dan meminum minuman keras pada usia di bawah umur, hal ini
disebabkan kurangnya perhatian dan didikan dari orang tuanya.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif.
Penelitian ini dilakukan selama satu bulan mulai dari tanggal 7 Maret 2015
sampai tanggal 7 April 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
sampel populasi yang berjumlah 30 orang dengan karakteristik 11-21 tahun.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket. Teknik
analisa data yang digunakan adalah Korelasi Product Moment.
Berdasarkan hasil dari analisa data yang diperoleh yaitu (1) terdapat
pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak di Dusun
Tapinalu dengan nilai “r” 0,449 yang berkategori sedang atau cukup. Hal ini
dilihat dari hasil analisis Korelasi Product Momen antara variabel X dan variabel
Y. (2) besarnya pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian
anak di Dusun Tapinalu sebesar 20,160%. Hal ini dilihat dari Koefisien
Determinasi (KD) = r2 x 100%.

Kata kunci: Perceraian dan Kepribadian

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
ABSTRAK ...............................................................................................................v
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................
B. Rumusan Masalah ..............................................................................
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................
D. Manfaat Penelitian .............................................................................
E. Definisi Operasional...........................................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Perceraian Orang Tua .........................................................................
B. Kepribadian ........................................................................................
C. Remaja................................................................................................
D. Hipotesis.............................................................................................
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ...................................................................................
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................
C. Variabel Penelitian .............................................................................
D. Populasi dan Sampel ..........................................................................
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................
F. Teknik Analisa data............................................................................
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................
B. Hasil Penelitian ..................................................................................
C. Pembahasan ........................................................................................
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................
B. Saran ...................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

1
6
7
7
7
9
20
27
30
31
31
31
32
32
33
36
42
59
64
65

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk Allah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan
yang lainya. Yang mana mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi
kakurang-kekurangan yang ada pada diri masing-masing individu. Dengan
demikian, Manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik atau nafsu
sahwat diantara kedua lawan jenis yang berlainan, yang tidak bisa dipisahkan
antara satu dengan yang lainya yang disebut dengan perkawinan.1
Secara umum perkawinan adalah lingkaran hidup manusia. Secara khusus
perkawinan adalah sebuah fonemena sosial yang mengubah status hukum
seseorang dari status perjaka atau gadis menuju sebuah tahap sosial dan status
hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan, yang disebut
dengan keluarga.2
Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting
dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
Setiap individu berawal dari sistem sosial keluarga sebelum ia memasuki sistem
sosial yang lebih besar yaitu masyarakat kemudian kembali dalam sistem sosial
keluarga. Kehidupan keluarga merupakan faktor pertama dan utama dalam
membentuk kepribadian individu. Keberhasilan keluarga dalam membentuk
kepribadian dan tingkah laku anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam
keluarga tersebut. Manusia sebagai subyek yang terpenting dalam keluarga harus
dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah atau ibu dalam memenuhi
kebutuhan anak-anak.3

1

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. I;

Hlm. 15.
2

Dominikus Rato, Hukum Perkawinan Dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk
Perkawinan Dan Pola Pewaris Adat Di Indinesia), (Surabaya: Laksbang Justitia, 2011), Cet. XV;
Hlm. 3.
3
Hendi Suhendi Dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, ( Bandung:
Pustaka Setia, 2001), Cet. I; hlm. 5.

2

Dalam suatu keluarga peran orang tua sangat penting untuk pembentukan
kepribadian anak-anaknya. Orang tua diberi tanggung jawab untuk membimbing,
menjaga dan mengajari anak mereka.4
Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim/66:6
















Terjemahnya:Hai

orang-orang

yang

beriman,

peliharalah

dirimu

dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu. 5

Dalam ayat ini Allah perintahkan manusia untuk menjaga dirinya dan juga
perintah untuk menjaga keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang buruk. 6
Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Luqman/3:7
   











....... 

Terjemahnya:Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.........7

Dalam ayat ini menjeleskan tentang peran orang tua terhadap anaknya
dalam hal memberi nasihat untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhkan
4

Muhammad Bin Jamil Zainu, Kiat Sukses Mendidik Anak, (Jokyakarta:Pustaka AlHaura, 2012), Cet. II; hlm. 56.
5
Kementrian Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Yayasana Penyelengara AlQur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Bandung), Sygma
Examedia Arkanleema), hlm. 560.
6
Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT Karya Toha
Putra) Cet.II; hlm. 149.
7
Kementrian Agama Ri Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 412.
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diri dari hal-hal yang buruk. Untuk membentuk generasi yang baik dan bertakwa
tergantung dari pendidiknya dalam hal ini termasuk orang tua.8
Akhir-akhir ini gejala perpecahan dan gejolak keluarga makin terasa,
berbagai masalah muda dilihat. Sisi lain juga keluarga dihadang dengan berbagai
macam problem yang siap menghadang seperti perceraian. Secara umum faktor
yang mempengaruhi terjadinya perceraian terdiri dari faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal misalnya beban psikologi orang tua berat, kecurigaan
suami istri, dan perlakuan terhadap perilaku emosi. Faktor eksternal misalnya
campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, pergaulan yang negatif
antara anggota keluarga, dan kebiasaan istri sering keluar rumah.9
Setiap keluarga menginginkan agar kehidupan keluarganya berjalan
dengan baik dan bahagia. Dimana antara suami maupun istri dapat menjalankan
perannya masing-masing, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Namun ketahuilah tidak semua keluarga dapat terlepas dari masalah yang
dihadapinya, sehingga kebanyakan dari mereka harus meninggalkan pihak yang
lainnya dalam hal ini meninggalkan istri atau suami walaupun perkara ini dilarang
dalam agama, sebagaimana Nabi SAW bersabda:

َّ  َوالَ أ َ َح َّل َحالَالً أَك َْرهُ إِلَ ْي ِو ِمنَ ال،ِب إِلَ ْي ِو ِمنَ النِّكَاح
ق
ُّ َما أ َ َح َّل هللاُ َحالَالً أ َ َح
ِ َطال
Artinya: perkara halal yang paling cintai Allah adalah nikah dan perkara halal
yang paling dibenci Allah SWT adalah talaq. (H.R Abu Daud, Ibnu
Majah dan Al-Hakim).10

Keluarga sebagaimana disebutkan di atas akan tumbuh anak-anak yang
krisis kepribadian sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya
mereka menjadi sangat nakal dan susah diatur bahkan mereka bisa mencoba halhal yang buruk atau yang tak pantas untuk mereka lakukan, seperti anak
mengalami depresi, anak merasa bersalah, mulai terlibat alkohol dalam hal ini

8

Mustafa Al-Maraghi , Tafsir Al-Maraghi. hlm. 203.
Abdul Aziz Bin Baz, Et.Al Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian,
(Yogyakarta: At-Tuqa, 2010), Cet. I; hlm. 201.
10
Moh. Zuhri Dipl dkk, Tarjamah Sunnah At-Tirmidzi, (Semarang: CV. Asy-Syifa,
992). Cet. ; hlm. 53.
9
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mabuk-mabukan, suka membuat konflik, sering membuat kekacauan diluar, dan
stres yang berkepanjangan akibat perceraian kedua orang tuanya, dan lebih
ekstrimnya lagi muncul pikiran untuk bunuh diri akibat perceraian kedua orang
tuanya. Bagi anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan
mengacaukan kehidupan mereka.
Fakta yang terlihat bahwa banyak perubahan perilaku pada anak-anak
dimana setelah adanya perceraian mereka sering berbuat konflik dan kekacauan di
luar. Orang tua merupakan kunci pembentukan kepribadian anak, karena tidak ada
pihak lain yang akan menggantikan peran orang tua dengan seutuhnya. Pada
hakekatnya, orang tua mempunyai harapan yang besar agar anak-anak mereka
tumbuh dengan baik. Namun gambaran tersebut hanya akan berlangsung pada
saat keluarga itu masih utuh. Tetapi karena adanya disorganisasi keluarga, maka
keluarga tidak akan luput dari konflik-konflik kecil. Hal ini akan mengganggu
keseimbangan dan membahayakan kehidupan keluarga, tak jarang konflik-konflik
tersebut berakhir dengan perceraian.
Rumah tangga yang tidak stabil akan menyebabkan anak-anak bingung
dan tidak tahu harus memihak pada siapa. Beberapa tahun yang lalu mungkin
fenomena perceraian lebih banyak terdapat di kota-kota besar, namun ketika
zaman mulai berubah kearah yang lebih modern, fenomena perceraian dapat kita
temui di sekitar kita, termasuk di Kampung Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual
Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dari pengamatan di lokasi penelitian terlihat bahwa keadaan atau situasi
keluarga di lokasi penelitian sangat memprihatinkan, dimana banyak keluarga
yang dihadapi dengan berbagai masalah seperti perceraian. terlihat banyak
perubahan terutama pada anak-anaknya. Fakta yang terlihat bahwa banyak
perubahan perilaku pada anak-anak dimana setelah adanya perceraian mereka
sering berbuat konflik dan kekacauan. Contohnya seperti suka mabuk-mabukan,
berjudi, mencuri, merokok pada usia yang belum dewasa, dan bergaul dengan
bebas. Peneliti menemukan setiap anak yang tumbuh dalam keadaan orang tuanya
telah bercerai paling sedikit yang melanjutkan pendidikannya sampai pada jenjang
SMA (Sekolah Menengah Atas). Orang tua merupakan kunci pembentukan
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kepribadian anak, karena tidak ada pihak lain yang akan menggantikan peran
orang tua dengan seutuhnya. Pada hakekatnya, orang tua mempunyai harapan
yang besar agar anak-anak mereka tumbuh dengan baik.
Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan beberapa orang tua yang harus
membesarkan anak-anaknya sendiri, Disebabkan adanya perceraian. Di lokasi
Dusun Tapinalu terlihat bahwa yang menjadi pemicu adanya perceraian yaitu
karena adanya faktor internal dan faktor eksternal keluarga. Namun yang lebih
berpengaruh pada perceraian di lokasi penelitian yaitu faktor internal (kurang
berfungsinya sistem dalam keluarga dan salah satu pihak meninggalkan pihak
yang lainya dalam jangka waktu yang lama). Dalam Kegagalan keluarga dalam
menjalankan peran sosial dan fungsinya terutama dalam proses kebutuhan anak
akan berdampak negatif pada pembentukan kepribadian anak, dimana anak-anak
setelah perceraian kedua orang tuanya mereka mengalami perubahan yang sangat
fatal.
Peristiwa perceraian menimbulkan berbagai akibat terhadap orang tua dan
anak. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau lebih tepatnya
keluarga yang melakukan perceraian mengganggap dengan adanya perceraian
akan mengurangi beban mereka dalam keluarga, namun pada kenyataannya fakta
yang kita lihat bahwa perceraian yang dilakukan oleh orang tua sangat membawa
dampak negatif pada pembentukan kepribadian anak.
Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Pembentukan
Kepribadian Anak di Dusun Tapinalu.
B. Rumusan Masalah
Kasus perceraian yang terjadi membawa dampak negatif terhadap
kepribadian anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi
masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:
1.

Apakah perceraian orang tua dapat berpengaruh pada pembentukan
kepribadian anak?

2.

Berapa besar pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan
kepribadian anak di Dusun Tapinalu?

6

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1.

Untuk mengetahui pengaruh perceraian orang tua terhadap kepribadian anak
di Dusun Tapinalu.

2.

Untuk

mengetahui

besar

pengaruh

perceraian

orang

tua

terhadap

pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:
1.

Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian
lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perceraian orang tua.

2.

Untuk

peneliti

sebagai

bahan

kelengkapan

wawasan

pengetahuan,

keterampilan serta aplikasinya dari ilmu yang didapatkan selama proses
perkuliahan.
E. Defenisi Operasional
1.

Perceraian adalah bercerai, artinya perpisahan yang terjadi diantara suatu
hubungan antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk hidup dalam satu
rumah tangga, yang disebabkan oleh faktor dalam dan faktor luar. Contoh
faktor dalam yaitu kurang berfingsinya sistem keluarga, sedangkan faktor luar
seperti campur tangan pihak lain dalam suatu urusan rumah tangga.

2.

Orang tua bisa diartikan sebagai orang yang sudah tua, Ibu dan Bapak.

3.

Kepribadian ialah sifat yang melekat pada diri individu. Dengan kata lain
kepribadian adalah ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memiliki
suatu identitas yang mandiri. Kepribadian seseorang meliputi kebiasaan baik
atau buruk, sikap baik dan buruk dan sifat yang khas yang dimiliki oleh
individu tersebut.

4.

Anak adalah amanah dari Allah SWT kepada kedua orang tua yang harus
dididik, dijaga, dirawat dan diarahkan oleh hal-hal yang baik. Dalam hal ini
yang dimaksud dengan anak adalah yang berumur 11 sampai 21 tahun.
Yang dimaksud dengan perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian

hidup karena salah satu pihak ditinggalkan dalam waktu yang lama tanpa alasan

7

yang jelas dan perceraian akibat tidak berfungsinya sistem keluarga (talaq tiga).
Yang dimaksud dengan orang tua dalam penelitian ini adalah orang tua yang telah
bercerai dari pasangan hidupnya dan tidak bisa untuk bersatu lagi. Yang dimaksud
dengan anak dalam penelitian ini adalah anak yang orang tuanya telah bercerai
yang berusia 11 tahun sampai 21 tahun.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian Orang Tua
1. Pengertian perceraian
Perceraian dalam istilah ahli Fiqih di sebut talak atau furqah. Arti dari pada
talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya
bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. kemudian ke dua kata tersebut dipakai oleh
ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.
Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum
dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum yaitu segala macam bentuk
perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun
perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya
seseorang baik dari suami maupun istri. Sedangkan talak menurut arti yang
khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.1
Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks. Perceraian tidak
hanya melukai pasangan yang bercerai saja, namun juga anak dari hasil
pernikahan. Perceraian atau perpisahan dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu
unit keluarga dan terputusnya struktur dan peran keluarga. Terputusnya peran
keluarga disebabkan oleh karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan
untuk saling meninggalkan dan dengan demikian mereka berhenti melaksanakan
perannya.
Menurut Goode ia mengatakan bahwa perceraian dipandang sebagai satu
kesialan bagi seseorang atau kedua pasangan tersebut di masyarakat manapun.
Walaupun ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa perceraian itu hal
yang biasa, akan tetapi hal itu menunjukan adanya derajat pertentangan antara
suami istri untuk memutuskan ikatan yang semula mengikat kedua turunan
keluarga. Hal itu mengakibatkan pula persoalan penyesuaian diri yang sulit bagi
orang tua dan anak-anak yang bersangkutan karena itu sekalipun pada masyarakat
1

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberti, 2007), Cet. VI; hlm. 103-104.
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yang memiliki angka perceraian yang tinggi, tidak ada yang menyetujui tentang
perceraian dalam keluarga, sebaliknya berbagai macam prosedur dan mekanisme
peraturan dibuat untuk menekan angka perceraian.2
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian
a. Sebab-sebab perceraian dalam undang-undang perkawinan
Menurut ketentuan pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Di dalam penjelasan disebutkan
adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:
1.

Salah satu pihak (istri atau suami) berbuat zina, atau menjadi pemabuk,
penjudi atau hal lain yang sukar disembuhkan.

2.

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut
tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

3.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahakan terhadap pihak yang lain.

5.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istri.

6.

Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.3
b. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Islam

1.

Talaq
Menurut bahasa talaq berarti perpisahan dan melepaskan. Menurut istilah

talaq adalah melepaskan ikatan suami istri yang sah yang didasari dari pihak

2

Tanpa Pengarang, Defenisi Perceraian, Http://Sumber Belajar.Wordpress.Com/html
Diakses Tanggal 04 Maret 2015.
3
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. III; hlm.
116-117.
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suami dengan lafal tertentu yang sama kedudukannya. Talaq merupakan
perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.4
Talaq juga diartikan sebagai thalaqul mar’atimin zawjiha thalaaqu yang
artinya wanita itu ditalaq oleh suaminya. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan
talaq yang berarti perceraian.5
Menurut Al-Jaziry talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
Sedangkan menurut Abu Zakariyah Al-Anshari talaq adalah melepaskan tali akad
nikah dengan kata talaq dan semacamnya.6

2.

An- Nusyuz (kedurhakaan)
Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan

diantara mereka. Timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan atau
ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada dalam keluarga.7 Nusyuz bisa
terjadi pada seorang suami atau istri.
Allah swt berfirman dalam Qur’an surat An-Nisa/4:34







(...............)






   
     
    
Terjemahnya :.....wanita – wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan

pukullah

mereka. Kemudian

jika mereka

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

4

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah, (Bab Ibadah Dan Muamalah), (Jakarta:
Pustaka Amani, 2007), Cet. I; hlm. 267.
5
Kahar Mansyur, Fiqih Sunnah 8, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm.1.
6
Abdul Rahman Ghozalib, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. IV; hlm. 192.
7
Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam), (Jakarta:
Amzah, 2012), Cet. II; hlm. 299.
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menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar.8

Dalam ayat tersebut Allah SWT perintahkan kepada seorang suami apabila
mereka khawatir terhadap nusyuz istrinya maka nasihatilah mereka, jika mereka
enggang untuk mendengarkannya maka pisahlah tempat tidur mereka. Dan jika
mereka masi enggang lagi maka pukullah mereka yang tidak melukai atau
mematahkan tulang mereka, tetapi jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.9
Allah SWT berfirman dalam Qur’an surat An-Nisa/4:128








   






















(...............) 
Terjemahnya:dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut
tabiatnya kikir.10

Dalam ayat ini dijelaskan apabila seorang istri takut atas nuzyuz suaminya,
maka tidak berdosa apabila keduanya mengadakan perdamaian bagi keduanya.
Misalnya istri memberikan seluruh atau sebagian mahar kepada suaminya, atau
dengan memberikan giliranya kepada istri yang lain bila dimadu, karena itu
adalah lebih baik walaupun manusia itu pada hakikatnya kikir.11
3.

Khulu
8
9

Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 84.
Ismail Haqqi Al-Buruswi, Tafsir Ruhul Bayan juz V, (Bandung: CV. Diponegoro, 996),

hlm. 65.
10
11

Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemanhya, hlm. 99
Ismail Haqqi, Tafsir Ruhul Bayan, hlm. 445.
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Jika kebencian terjadi dari pihak istri, maka islam memperbolehkan untuk
melepaskan hubungan dengan cara khulu. Sedangkan menurut istilah khulu adalah
perpisahan suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari
istrinya atau selainya dengan kata-kata tertentu.12
c. Sebab-sebab perceraian dalam pandangan masyarakat
1. Ketidak berfungsian sistem keluarga
Yang dimaksud dengan sistem keluarga adalah terjadinya komunikasi antara
istri dengan suami dan komuniksai segalah arah bagi semua anggota keluarga baik
ayah, ibu maupun anak. Setiap komponen keluarga berfungsi dengan
mengarahkan, membina dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada
semua anggota keluarga. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan
memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. Apabila ada satu komponen
keluarga terganggu atau tidak berfungsi maka sistem keluarga yang lain akan
terganggu pula.13
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berfungsinya anggota
keluarga yaitu:
a.

Tembusnya batas-batas dan aturan dalam keluarga
Pada keluarga yang fungsional batas dan aturan keluarga dimengerti dan

fleksibel sifatnya. Akan tetapi pada keluarga yang tidak fungsional terjadi
sebaliknya. Hal ini menyebabkan rendahnya toleransi untuk menjunjung
kreativitas kemandirian dan terhambatnya perkembangan-perkembangan anggota
keluarga.
b.

Terjadi perpecahan dalam keluarga
Dalam keluarga yang tidak fungsional sering terjadi blok-blokkan. Contonya

istri membentuk blok dengan ibunya. Dalam hal ini istri membentuk blok dengan
ibunya untuk melawan suaminya
c.

Menurunnya kewibawaan
12

As-Subki, Fiqh Kelurga, hlm. 346.
Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga (Family Counseling), ( Bandung: Alfabeta,
2011), Cet. II; hlm. 148.
13
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Jika kewibawaan orang tua (suami) sudah hilang atau orang tua (suami) yang
terlalu otoriter maka keluarga tersebut tidak akan berfungsi.14
2. Keluarga materialistik
Gejolak dan kekacauan keluarga dari pada ketidak berfungsian komponen
keluarga. Namun hal ini tetap menjadi awal dari kekacauan keluarga. Maksudnya,
tujuan keluarga itu adalah mengumpulkan harta benda dengan asumsi bahwa hal
itu

akan

membahagiakan

keturunannya.

Karena

suami

yang

kurang

penghasilannya maka istri harus ke luar rumah untuk mencari nafkah.
3. Istri berkuasa
Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan.
Namun dalam perjalanan hidup materialistik, kadang-kadang suami yang rendah
pendidikan, derajat dan penghasilan biasanya tidak dihargai dan dihormati oleh
istrinya. Karena istri memiliki kualitas yang serba tinggi maka ia merasa berkuasa
atas suaminya dalam rumah tangga.
4.

Keharmonisan hubungan seksual
Rata-rata keluarga yang mendapatkan masalah menyebabkan hubungan

seksual tidak harmonis dan tidak memuaskan. Mereka jarang membicara karena
malu atau menganggap tidak perlu. Suami istri sering mendiamkan persoalan
yang penting ini, akibatnya jarak antara mereka makin membesar.15
3. Akibat Adanya Perceraian
a. Akibat bagi istri atau suami dan harta kekayaan
Pada saat dibukukanya surat keputusan perceraian dalam register catatan
sipil maka putuslah ikatan

perkawinan. Dengan demikina maka hak dan

kewajiban yang bersumber pada perkawinan tidak ada lagi. Dengan demikian
maka

berlakulah hal-hal yang terjadi sebelum itu, antara lain hal-hal yang

dijanjikan dalam perjanjian perkawinan. Mengenai hal ini ada beberapa ketentuan
sebagai berikut:
14
15

Ibid., hlm. 149-150.
Ibid., hlm. 151.
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1.

Pasal 222 berbunyi, pihak yang menang dapat terus menikmati hal-hal yang
menguntukanya baginya yang diberikan oleh pihak ke3 berkenaan dengan
perkawinan. Hal yang demikian juga berlaku jika antara suami istri
diperjanjikan keuntungan timbal balik pada waktu perkawinannya.

2.

Pasal 223 menentukan bahwa pihak yang dipersalahkan, kehilangan segala
keuntungan yang diperjanjikan pada waktu perkawinan, dengan demikian
pemberian yang terjadi pada waktu perkawinan tetap ada pada pihak yang
tidak bersalah.16

3.

pasal 225 jika pihak yang dimenangkan baik istri maupun suami tidak cukup.
penghasilnya untuk hidup maka pengadilan dapat menentukan nafkah
baginya yang dibayar bagi pihak lain.

4.

pasal 227 tunjangan nafkah ini akan berakhir pada waktu meninggalnya
suami atau istri.17
b. Akibat Bagi Anak

1.

Mengenai Perwalian

masalah perwalian bagi anak yang orang tuanya bercerai diatur dalam
pasal 220 dan 230. Mengenai perwalian terdapat ketentua-ketentuan sebagai
berikut:
a. Setelah hakim menjatuhkan keputusan dalam hal perceraian ia harus
memanggil bekas suami istri dan semua keluarga dari anak untuk
mendengar tentang pengangkatan seorang wali. Dalam hal ini bisa terjadi
bahwa ada beberapa anak yang diserahkan kepada perwalian ayah dan
yang lainnya kepada ibu.
b. Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal
yang penting maka atas permintaan bekas suami atau istri penetapan
pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.
2. Hal-hal yang mengenai keuntungan bagi anak
16

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Adat Hukum Pembuktian, (Jakarta: Bina
Aksara,1986), Cet. III; hlm.132.
17
Ibid., hlm. 133.
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a. Dengan perceraian hubungan suami istri telah putus tetapi hubungan anak
dengan orang tuannya tetap seperti biasa.
b. Keuntungan hak waris atau perjanjian kawin, misalnya jika pada perjanjian
kawin ditentukan suatu keuntungan bagi istri, maka jika istri menuggal
maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.18
4. Pengaruh Negatif Terhadap Anak Akibat Perceraian
a.

Kasus perceraian, apapun alasannya, merupakan “malapetaka” bagi anak.
Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara
bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang
pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.

b.

Bagi anak perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang
kehidupannya

dan

akan

berdampak

buruk

bagi

pertumbuhan

dan

perkembangannya termasuk berpengaruh besar terhadap pembentukan
kepribadianya sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling
menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.19
Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pembentukan
kepribadian anak dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan
pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya
masing-masing sibuk mengurusi permasalahan mereka.
b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan
harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak
mendapatkan kompensasinya.

18

Ibid., hlm. 134.

19

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Grafindo Persada,,

2002). hlm. 77.
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c. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat
diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan
kontrol diri yang baik.
d. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak,
baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.
e.

Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Dalam pembentukan
kepribadian anak faktor yang paling menentukan adalah keteladanan orang
tua. Kehadiran orang tua atau orang-orang dewasa dalam keluarga
mempunyai fungsi pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh anak
dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang
dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya.
Itulah di antaranya dampak-dampak negatif kasus perceraian yang

mempunyai peran besar terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian
anak. hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih terutama oleh
kedua orang tua yang hendak ataupun sudah bercerai.20
5. Hikmah Perceraian
Perceraian memang sangat pahit, Walaupun perceraian itu merupakan
sesuatu yang harus di hindari, namun, Islam tetap memberi peluang untuk
melakukannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Oleh sebab itu, perceraian
mengandung beberapa hikmah, antara lain :
a.

Menghidarkan diri dari kesukaran hidup akibat hubungan yang tidak cocok
atara suami dan istrinya yang apabila dipertahankan terus akan semakin
bertambah kesulitanya yang dialami oleh pihak istri atau pihak suami.

b.

Bagi pihak yang sudah terlanjur bercerai, maka janganlah menyesalinya,
jadikanlah

musibah

ini

sebagai

pelajaran

bahwa

setiap

pasangan

menginginkan kebahagian dalam keluarganya, namun tidak semua keluarga
tersebut dapat terlepas dari berbagai macam pertikaian.
20

Rizka admazida,DampakNegatifDariPerceraian, http://Www.Merdeka.Com/Gaya/html

Diakses Pada Tanggal 02 Maret 2015.
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c.

Sebagai peringatan bagi yang belum menikah agar berhati-hati dalam
memilih pasangan hidup dan dalam mengambil keputusan agar tidak
menyesal dikemudian hari.21

B. Kepribadian
1. Pengertian kepribadian
Kepribadian ialah ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memiliki
suatu identitas yang mandiri. Dengan kata lain kepribadian ialah organisasi dari
faktor biologis, sosiologis dan psikologis yang mendasari perilaku individu.
Kepribadian seseorang meliputi kebiasaan, sikap dan sifat yang khas yang
dimiliki seseorang yang berkembang apabila berhubungan dengan orang lain.
Dasar perilaku seseorang adalah faktor biologis yang dapat membentukan
kepribadian seseorang secara langsung, misalnya seseorang yang mempunyai
cacat fisik dapat menimbulkan rasa rendah hati. Faktor-faktor psikologis yang
dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian adalah unsur-unsur perasaan,
keinginan dan kemampuan belajar.
Secara bertahap seorang anak mempunyai pengertian tentang dirinya yang
didapat dari tingkah laku yang diperoleh ketika bermain dengan teman-temannya.
Sifat-sifat itu makin lama makin berkembang dengan bertambah dewasa anak
tersebut. Dengan demikian kepribadian setiap individu dalam satu masyarakat
akan berbeda dengan kepribadian individu dalam kelompok lainya.22
Istilah kepribadian ( personality) memiliki banyak arti. Hal ini disebabkan
oleh adanya perbedaan penyusunan teori, penelitian dan penyusunan. kata
personality dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin: persona. Pada mulanya
persona ini menunjukkan pada topeng yang biasa digunakan kepada para
sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan peran-perannya. Kepribadian juga
diartikan sebagai ciri-ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Contohnya
kepada orang yang pemalu dikenakan sebagai kepribadian pemalu, kepada orang

21

Tanpa Pengarang, Hikmah Perceraian, http://Boilogi Lestari.Blogspot.Com/html
Diakses Tanggal 05 Maret 2015.
22
Siti Waidah Q Dan J Sukardi, Sosiologi I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. III; hlm.
50.
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yang suka bertindak keras dikenakan sebagai kepribadian keras. Selain itu bahkan
sering dijumpai ungkapan atau sebutan tidak berkepribadian. Kalimat ini (tidak
berkepribadian) biasanya dikenakan pada orang yang plin-plan, pengecut dan
yang semisalnya.
1. Menurut George Kelly misalnya memandang kepribadian sebagai cara yang
unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya.
2. Menurut Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang
terdapat dalam diri individu yang membimbing dan menberi arah kepada
seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan.
3. Menurut Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur.23

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian
a. Faktor Biologis
Faktor biologis merupakan faktor keturunan yang berpengaruh terhadap
perilaku kompulsif (terpaksa dilakukan), kemudahan dalam pergaulan sosial serta
keramahtamahan. Faktor keturunan dalam faktor biologis mempunyai pengaruh
dalam membentuk kepemimpinan, pengendalian diri, dorongan hati, sikap dan
minat.
b. Faktor Alam
Adanya perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam, menyebabkan
manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Kebudayaan akan
dipengaruhi juga oleh lingkungan alam. Upaya menyesuaikan diri dengan
lingkungan alam ini akan mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang.
Misalnya seseorang yang hidup dalam alam lingkungan yang keras akan
menunjukan kepribadian yang kuat.
c. Faktor Sosial

23

E. Koswara, Teori-Teori Kepribadian (Bandung: Pt Eresco, 1991), Cet.II, hlm. 10-12.
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Kebudayaan yang merupakan warisan sosial sangat berpengaruh pada
proses sosialisai manusia, misalnya teknologi yang dimiliki oleh sekelompok
masyarakat akan diserap oleh individu yang mengalami proses sosialisasi dan
digunakan oleh kehidupan sehari-hari.24
d. Faktor Keluarga
Dalam kenyataan dapat kita lihat bagaimana anak yang baru lahir
membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pada umumnya anak lahir dalam
keluarga yang berfungsi sebagai pelindung. Disitulah kepribadian seseorang mulai
terbentuk. Keluarga dapat memberi rasa aman pada anak. Hal tersebut dapat kita
lihat jika misalnya anak sedang bermain dan tiba-tiba menghadapi bahaya, maka
anak tersebut akan lari pulang ke rumah orang tuanya.25
3. Struktur kepribadian dalam Islam
Struktru adalah komposisi pengaturan bagian-bagian komponen dan susunan
suatu kompleks keseluruhan.26 Jamaes P Chaplin mendefenisikan struktur dengan
satu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif
stabil, menetap dan abadi. Struktur kepribadian memiliki arti integrasi dari sifatsifat dan sistem-sistem yang menyusun kepribadian atau lebih tepatnya aspekaspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi serta merupakan
unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku individu.
Menurut sigmund freund (1856-1939) seorang bapak psikolog dari aliran
psikoanalisa, kepribadian seseorang terstruktur atas 3 sistem pokok, yaitu:
a.

Id (das es)) adalah sistem kepribadian biologis yang asli, berisikan sesuatu
yang telah ada sejak lahir. Ia merupakan reservoir energi psikis yang
menyediakan seluruh daya untuk sistem ego dan super ego. Freund
menyebutkan ide dengan the true psychic reality (kenyataan psikis yang
sebenarya) karena id mempresentasikan dunia batin pengalaman subjektif dan
tidak mengenal kenyataan objektif.
24

Siti Waidah Q Dan J Sukardi, Sosiologi I, hlm. 51-52.
Koestoer, Dinamika Psikologi Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1983), Cet. I; hlm. 67.
26
Netty Hartati Dan Zahrotun Nihayah, Islam Dan Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pres,
2004), Cet. I; hlm. 142-143.
25
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b.

Ego (das ich) adalah aspek psikologi kepribadian yang timbul karena
kebutuhan organisme memerlukan transaksi dengan kenyataan objektif. Ego
mengikuti prinsip kenyataan yang bersifat rasional-logis dan reaksinya
menurut proses sakunder. Tujuan prinsip ini adalah mencegah terjadinya
ketegangan sampai ditemukan suatu objek yang cocok untuk pemuasan
kebutuhan.

c.

Super ego (das ueber ich) adalah aspek-aspek sosiologis kepribadian yang
berisi nilai-nilai moral dan cita-cita luhur. Ia mencerminkan yang ideal bukan
yang riil, mengejar kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Perhatian
utamanya adalah membedakan yang benar dan yang salah dan memilih yang
benar.27
4. Aspek-aspek kepribadian

Kepribadian mempunyai delapan aspek kunci yang secara keseluruhan membantu
kita memahami inti dari kompelksitas individu.
1.

Individu dipengaruhi oleh aspek ketiksadaran dorongan-dorongan yang tidak
setiap saat muncul dalam kesadaran kita. Contoh kita mungkin mengatakan
atau melakukan hal-hal sama seperti yang dikatakan atau yan dilakukan orang
tua kita, tanpa disadari kita didorong oleh keinginan untuk serupa dengan
orang tua kita.

2.

Individu dipengaruhi oleh kekuatan ego yang memberikan rasa identitas.
Contoh kita sering berusaha untuk menjaga rasa penguasaan daan konsistensi
dalam perilaki kita.

3.

Seorang individu adalah mahkluk biologis, dengan hakikat genetik, fisik,
fisiologis dan temperamental yang unik.

4.

Setiap orang dikondisikan dan dibentk dengan pengalaman dan lingkungan
disekitar diri mereka masing-masing.

5.

Setiap orang memiliki dimensi kognitif, berfikir mengenai dunia di sekitar
mereka dan secara aktif mencoba untuk mengartikanya.

27

Ibid., hlm. 142-143.
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6.

Seorang

individu

merupakan

suatu

kumpulan

kemampuan

dan

kecenderungan yang spesifik.
7.

Setiap manusia memiliki dimensi spiritual dalam hidup mereka, yang
memungkinkan dan mendorong mereka untuk mempertanyakan arti
keberadaan mereka.

8.

Hakikat dari seorang individu adalah berinteraksi dengan lingkungannya.28
5. Tipe-Tipe Kepribadian
Menurut Paul Gunadi pada umumnya terdapat 5 tipe kepribadian yang sering

dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:
1.

Tipe sanguin yaitu seseorang yang memiliki ciri-ciri antara lain: memiliki
banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, dapat membuat
lingkungan sekitar gembira dan senang. Akan tetapi tipe ini pun memiliki
kelamahan yaitu cenderung imppulsif, bertindak sesuai emosinya atau
keinginanya.

2.

Tipe flegmatik yaitu seseorang yang memeiliki ciri-ciri antara lain: cenderung
tenang, gejolak emosinya tidak tampak,misalnya dalam kondisi sedih atau
senang. Orang dengan tipe demikian biasanya cenderung dapat menguasai
dirinya dengan cukup.

3.

Tipe melankolik yaitu seseorang yang mempunyai ciri-ciri antara lain:
teropsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, mengerti
estetika keindahan hidup, perasaanya sangat kuat dan sangat sensitif.

4.

Tipe kilerik yaitu seseorang yang memiliki cir-ciri antara lain: cenderung
berorentasi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai disiplin kerja yang sangat
tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab atas
tugas yang dikerjakannya.

5.

Tipe asertif yaitu seseorang yang memiliki ciri-ciri antara lain: mampu
menyatakan perdapat, ide, gagasan secara tegas dan kritis tetapi perasaanya
halus sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain.29

28

Howard S. Friedman Dan Miriam W. Schustack, Kepribadian, (Teori Klasik Dan Riset
Modern), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 2-3.
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Selanjutnya Levine menegaskan bahwa ada beberapa tipe peran orang tua
yang juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak, yaitu:
1.

Pengaturan, selalu ingin berkerja sama dengan anak dan menciptakan tugastugas yang akan membantu memperbaiki keadaan.

2.

Pengamat, selalu mencari sudut pandang yang menyeluruh, berupaya
mengutamakan objektivitas dan perspektif.

3.

Pencemas, selalu melakukan tanya jawab mental.30

C. Remaja
1. Pengertian Remaja
Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti to grow
atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja,
seperti De Brun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa
kanak-kanak dengan masa dewasa. Menurut Papalia dan Olds masa remaja adalah
masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang
pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir
belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Anak yang berusia 12 atau 13 tahun
sampai 19 tahun sedang berada dalam pertumbuhan masa remaja. Pada masa ini
banyak anak yang mengalami perubahan baik pada psikis maupun pada fisiknya.
Para ahli psikologi menganggap masa remaja sebagai peralihan dari masa anakanak ke masa dewasa.31
Bila ditinjau dari aspek perkembangan biologis yang dimaksud dengan
remaja adalah yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun. Pada usia 12 tahun
merupakan awal pubertas bagi seorang gadis, dan pada usia 13 tahun merupakan
awal pubertas bagi seorang pria. 32

2. Ciri-Ciri Perkembangan Remaja

29

Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Peran Moral, Intelektual, Emosional Dan
Sosial Sebagai Wujud Integrasi Membangun Jati Diri), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. II; hlm.
12.
30
Ibid., hlm. 20.
31
Zulkifli.L, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet; VII,
hlm. 63.
32
Ibid., hlm. 64.
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a.

Pertumbuhan fisik
anak yang masuk pada masa remaja akan mengalami pertumbuhan fisik
dengan cepat. Perkembangan fisik pada anak remaja terlihat pada tungkai dan
tangan, otot-otot tubuh berkembang pesat, badan bertambah besar dan
tinggi.33

b.

Cara berfikir kausalitas
Cara berfikir kausalitas maksudnya seorang anak yang berfikir hubungan
sebab akibat.

c.

Emosi yang tinggi
Keadaan emosi remaja jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak.
Hal ini karena erat hubunganya dengan keadaan hormon.

d.

Mulai tertarik pada lawan jenis
Pada masa remaja banyak anak mulai tertarik pada lawan jenisnya.34

e.

Banyak terjadi masalah
Dalam masa remaja akhir, banyak persoalan yang dialami oleh seorang anak.
Beberapa

diantara

persoalan

tersebut

merupakan

kelanjutan

atau

pengembangan persoalan yang dialami pada masa remaja akhir. Contohnya
seperti persoalan pemilihan teman hidup, pemilihan lapangan kerja, hal-hal
keuangan dan lai-lain.35

3. Tugas Perkembangan Remaja
a.

Mampu menerima keadaan fisiknya.

c.

Mencapai kemandirian emosional

d.

Mencapai kemandirian ekonomi

e.

Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan
jenis.36

33

Ibid., hlm. 65.
Ibid., hlm. 66.
35
Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 24.
36
Mohammad Ali, Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik), (Bandung: Bumi
Aksara, 2012), Cet. XIII; hlm. 10.
34
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4. Batas Remaja Menurut WHO (World Health Organization) Atau
Organisasi Kesehatan Sedunia.
a.

Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukan tanda-tanda seksual
sakunder sampai mencapai kematangan seksual.

b.

Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola indentifikasi dari masa
kanak-kanak menjadi dewasa.

c.

Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada
keadaan yang relatif lebih mandiri.37

D. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap
fonemena yang dihadapi dan digunakan sebagai petunjuk untuk penelitian
selanjutnya. Untuk menggali ada atau tidaknya pengaruh variabel X (perceraian
orang tua) terhadap variabel Y (pembentukan kepribadian anak) maka penulis
menggunakan hipotesis sebagai berikut:
1.

Hipotesis alternatif (Ha) ada pengaruh perceraian orang tua terhadap
pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu

2.

Hipotesis nihil (Hi) tidak ada pengaruh perceraian orang tua terhadap
pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu.

37

hlm. 9.

Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

31

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
diskriptis kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya
pengaruh antara perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak di
Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kampung Dusun
Tapinalu Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian selama satu bulan, dimulai dari tanggal 7 Maret 2015
sampai tanggal 7 April 2015.
C. Variabel penelitian
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y
sebagaimana yang terdapat pada penjelasan berikut.
Variabel X : perceraian orang tua dengan indikator kurang berfungsinya
sistem keluarga yang mencakup perhatian, kasih sayang, komunikasi
pengarahan, dan pembinaan.
Variabel Y : kepribadian anak dengan indikator sikap tidak sopan, sikap tidak
jujur, bergaul dengan bebas, kurang disiplin dan suka membuat
masalah.
D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang telah bercerai yang
berjumlah 49 orang dan seluruh anak yang orang tuanya telah bercerai yang
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berjumlah 30 orang anak yang berusia 11-21 tahun yang terdiri dari laki-laki 17
orang dan perempuan 13 orang.
Sampel adalah meneliti sebagian dari elemen-elemen tertentu suatu
populasi.1 Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 2 orang ibu
rumah tangga, 2 orang kepala keluarga, dan 30 orang anak yang berusia 11-21
tahun yang terdiri dari laki-laki 17 orang dan perempuan 13 orang.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menghimpun dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam
penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:
1. Observasi/partisipasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang
erat hubungannya dengan masalah yang diteliti yang tentang dampak perceraian
terhadap perilaku anak. Dalam pengamatan langsung di lapangan penulis
melakukan penelitian dengan melihat masalah yang sedang dialami oleh keluarga
2. Angket atau Kuesioner
Metode ini digunakan untuk pengumpulan data berbentuk pertanyaan dan
pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab menggunakan skala
likert yang mempunyai lima kemungkinan jawaban yang berjumlah ganjil. Hal
ini dimaksud untuk menghindari kecenderungan responden bersikap ragu-ragu
dan tidak mempunyai jawaban yang jelas.
3. Wawancara
Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan
langsung dari peneliti kepada responden agar memiliki jawaban yang lebih
mendalam.
F. Tehnik Analisis Data
Tehnik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan
keterangan-keterangan atau data yang diperoleh dapat dipahami. Untuk

1

Rosandi Ruslan, Metode Penelitian (Publik Relations Dan Kamunikasi), (Jakarta: Raja
Grafindo Perasada, 2010), Cet. VI; hlm. 139.
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menganalisis data yang diperoleh melalui angket, terlebih dahulu dikonsultasikan
dengan skala likerts, seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Skala Likert

No

Alternatif Jawaban

Skor

Keterangan

1

A

5

Sangat setuju

2

B

4

Setuju

3

C

3

Kurang setuju

4

D

2

Tidak setuju

5

E

1

Sangat tidak setuju

Setelah diperoleh data angket dari sebaran, selanjutnya angka tersebut
dijabarkan berdasarkan skala likert pada tabel di atas. Setelah itu, hasil data
tersebut diolah dan dianalisis selanjutnya dengan menggunakan uji persentase
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1.

Untuk memperoleh nilai variabel X dan nilai Y (hasil angket) digunakan
rumus distribusi frekuensi, yakni:
P

F
 100%
N

Keterangan:

P= Presentasi
F= Frekuensi jawaban responden
N= jumlah responden setiap item pertanyaan.2

2.

Data dari hasil penelitian di atas, akan diolah dengan menggunakan teknik
analisis data statistic korelasi product moment. Selanjutnya untuk mengetahui
pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak di
Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, maka
digunakan analisis korelasi product moment sebagai berikut:
r

2

XY



N  xy  (x) . (y)
( Nx  (x) 2 ) . ( Ny 2  (y) 2 )
2

Sugiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawal Press, 1989), hlm. 40.
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Keterangan:
rxy= Koefisien korelasi antara tiap-tiap variabel x dan y
x=Jumlah x
y=Jumlah y
xy=Jumlah hasil penelitian tiap-tiap skor dari x dan y
N=Banyak subjek penelitian.3

Kriteria penelitian yaitu:
1. Jika r hitung> r table maka H0 diterima.
2. Jika r hitung< r table maka H0 ditolak
3.

Untuk menghitung derajat kebebasan, maka digunakan rumus:

db= N-r
Keterangan:

db=derajat kebebasan
N=banyaknya sampel
Nr=banyaknya variabel yang dikorelasikan
Kemudian di ieterprestasikan dengan nilai r sebagai berikut:

Tabel 2. Interprestasi nilai r
Besar nili r

interprestasi

0,00 sampai 0,20
Antara variabel x dan variabel y memang terdapat korelasi,
akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah,
sehingga diabaikan(dianggap tidak ada korelasi antara
variabel x davhhhvgbbbn variabel y
0,2 0sampai 0,40

Antara variabel x dan variabel terdapat korelasi yang lemah

0,40 sampai 0,60

Antara variabel x dan variabel y terdapat korelasi yang

3

Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuntitatif. Edisi Revisi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2001), hlm. 155.
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sedang atau cukup
0,60 sampai 0,80

Antara variabel x dan variabel y terdapat korelasi yang kuat
atau tinggi

0,80 sampai 0,100

Antara variabel x dan variabel y terdapat korelasi yang
sangat kuat atau sangat tinggi

Untuk mengetahui besar pengaruh perceraian orang tua terhadap
pembentuka kepribadian anak di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten
Seram Bagian Barat, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus
koefisien determinasi sebagai berikut:
KD = r2 x 100%
Keterangan:
KD = Koefisien determinasi
r =Koefisien korelasi
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah Singkat Dusun Tapinalu
Dusun Tapinalu adalah gabungan dari dua suku kata yaitu Tapi dan Nalu.
Tapi yang artiny tapis atau susun dan Nalu artiny malu. Dusun Tapinalu terdiri
dari dua istilah yaitu kampung baru dan kampung lama, yang secara keseluruhan
terdiri dari tiga Rukun Tetangga (RT), yaitu Rukun Tetangga 01 (RT01), Rukun
Tetangga 02 (RT02), dan Rukun Tetangga 03 (RT03).
Dusun Tapinalu pertama kali didiami oleh sekolompok anggota
masyarakat yang terdiri dari beberapa orang saja. Dengan demikian pada saat
itulah telah ada kehidupan pada Dusun tersebut, namun jumlah penduduknya
masih sangat sedikit. Dengan sedikitnya jumlah penduduk Tapinalu pada saat itu,
namun sistem pemerintahanya tetap di bawah kepala Dusun sendiri. Masa
kehidupan yang terjadi di Dusun Tapinalu sampai sekarang kurang lebih 170
tahun.
Secar berturut-turut Dusun Tapinalu dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai
berikut:
a. Bapak La Dosa (1915-1942)
b. Bapak La Ode Madi (1942-1967)
c. Bapak La Usman (1967-1986)
d. Bapak Saman Kaimudin (1986-2000)
e. Bapak Umar La Husni (2000-2004)
f. Bapak Ode Aniju (2004-2009)
g. Bapak Yadin Warang (2009-sekarang)1
2. Letak Geografis

1

Yadin Warang, Kepala Dusun Tapinalu, Wawancara di Rumah Bapak Kepala Dusun
Tapinalu, Hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2015.
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Dusun tapinalu merupakan salah satu dari 18 dusun yang berada dalam
Kecamatan Huamual

Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas

wilayah antara lain :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan pegunungan.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Olatu.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Erang.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan lautan Manipa.2
3. Hidrologi
Keadaan iklim di Dusun Tapinalu tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim
secara umum di Dusun-Dusun tetangga. Dusun Tapinalu mengenal 2 musim di
antaranya musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau diperkirakan
berawal dari bulan Mei sampai Oktober, sedangkan Musim Hujan diperkirakan
dari bulan November sampai bulan April.
4. Keadaan Penduduk
Pertumbuhan penduduk Dusun Tapinalu pada hakekatnya dipengaruhi
oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Jumlah
penduduk Dusun Tapinalu adalah total 1509 orang. Dengan rincian laki-laki
terdiri dari 794 orang dan perempuan terdiri dari 715 orang.3
Gambaran mengenal keadaan penduduk Dusun Tapinalu dapat dilihat dari
berbagai golongan seperti golongan umur, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan
golongan agama.
a. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin
Tabel 3. Keadaan penduduk berdasarkan Umur dan Jenis kelamin
Perincian

Jenis

umur

L

P

1

0-4

99

2

5–9

3
4

No

2
3

kelamin

jumlah

%

101

200

13,25

86

75

161

10,66

10 – 1 4

79

71

150

9,94

15 – 19

62

79

141

9,34

Observasi Peneliti Hari Senin Tanggal 9 Maret 2015.
Observasi Peneliti Hari Selasa Tanggal 11 Maret – 13 Maret 2015.
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5

20 – 24

49

62

111

7,35

6

25 – 29

70

68

138

9,14

7

30 – 34

49

51

100

6,62

8

35 – 39

57

47

104

6,89

9

40 – 44

51

47

98

6,49

10

45 – 49

52

59

110

7,28

11

50 – 54

43

47

90

5,96

12

55 – 59

40

44

84

5,56

13

60 >

13

9

22

1,45

750

759

1509

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Dusun Tapinalu
berjumlah 1509 orang, atau laki-laki yang terdiri dari 750 orang dan perempuan
yang terdiri dari 759 orang. Jumlah penduduk berdasarkan jumlah terbanyak
sampai terendah sebagai berikut ; yang berumur 0–4 berjumlah 200 orang
(13,25%), yang berumur 5–9 tahun berjumlah 161 orang (10,66%), yang berumur
10–14 tahun berjumlah 159 orang (9,94%), yang berumur 15–19 tahun berjumlah
141 orang (9,35%), yang berumur 25–29 tahun berjumlah 138 orang (9,14%),
yang berumur 20–24 tahun berjumlah 111 orang (7,35%), yang berumur 45-49
tahun berjumlah 110 orang (7,28%), yang berumur 35–39 tahun berjumlah 104
orang (6,89%), yang berumur 30–34 tahun berjumlah 100 orang (6,62%), yang
berumur 40-44 berjumlah 98 orang (6,49%) yang berumur 50–54 tahun berjumlah
90 orang (5,96%), yang berumur 55 – 59 tahun berjumlah 84 orang (5,56%), yang
berumur 60 tahun ke atas berjumlah 22 orang (1,45%). Pembagian kelompok
umur pada tabel di ata tersusun secara baik, hal ini sesuai dengan data asli yang
terdapat di lapangan.
b. Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan atau mata pencaharian
Mata pencaharian sangat berarti bagi seluruh umat manusia, dimana mata
pencaharian menunjang kebutuhan baik itu sosial maupun ekonomi dalam
kehidupan sehari-hari. Sebagai subjek manusia berperilaku untuk mencapai tujuan
tertentu. Mencari pekerjaan merupakan salah satu bentuk manifestasi tindakan

39

yang secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehubungan
dengan itu, sesuai kondisi peluang pekerja yang tersedia maka penduduk Dusun
Tapinalu tidak semuanya bekerja pada sektor tertenru saja namun mereka tersebar
dalam menekuni pekerjaan yang berbeda. Berdasarka jenis pekerjaan atau mata
pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Atau Mata
Pencaharian
No

Mata pencaharian

1

Jumlah penduduk

jumlah

%

6

13

0,86

5

-

5

0,33

POLRI

3

0

3

0,19

4

Guru honor

12

12

24

1,59

5

Tukang

23

-

23

1,52

6

Mantri/Bidan

3

4

7

0,46

7

Petani/Nelayan

199

187

386

25,57

8

Pengemudi

29

-

29

1,92

9

Pedagang

25

41

66

4,37

10

Pelajar/Mahasiswa

231

135

366

24,25

11

Wirausaha

9

11

20

1,32

12

Pensiunan

-

-

-

-

13

Guru mengaji

4

4

8

0,53

550

400

950

63,09

L

P

PNS

7

2

TNI

3

Jumlah

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebanyak 950
orang penduduk telah mempunyai pekerjaan. Sedang 559 orang tidak mempunyai
pekerjaan yang mayoritas adalah anak-anak. Namun pada umumnya mata
pencarian penduduk Dusun Tapinalu tidak tetap seperti pada tabel di atas. Yang
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khusunya untuk nelayan mata pencarianya sering barubah ke mata pencarian yang
lain.4
c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang
pembangunan bangsa, karena pendidikan dapat menciptakan sumber daya
manusia (SDM) yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang
dapat menjadi dasar untuk dapat berpikir baik dalam mengambil sebuah
keputusan dalam menyelesaikan persoalan baik di luar maupun didalam diri kita
sendiri. Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang dapat menambah wawasan
dalam berpikir dan mengambil sebuah keputusan yang terbaik dalam
menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.
Hal ini yang mendorong masyarakat atau sebagaian besar orang untuk
mengganggap sekolah (pendidikan) dapat memberikan suatu bayangan atau masa
depan bagi seseorang. Bagi sebagian besar orang, pendidikan adalah hal biasa
karena mereka melihat bahwa sebagian besar orang berpendidikan tinggi masih
banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Adapun tujuan pendidikan ditinjau
dari sudut sosiologi adalah menjadikan anggota masyarakat tampil dan memiliki
kesadaran sosial yang akan membawa pengaruh pada perubahan sosial ke arah
perkembangan yang lebih maju dan modern. Maka dari itu pendidikan sangat
diperlukan demi perkembangan sumber daya manusia (SDM). Mengenai tingkat
pendidikan penduduk Dusun Tapinalu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No

4

Tingkat

jumlah penduduk

jumlah

%

118

249

16,50

89

73

162

10,73

SLTP

35

42

77

5,10

SLTA

41

30

71

4,70

pendidikan

L

P

1

BLM SKLH

131

3

SD

4
5

Data Peneliti Hari Sabtu Tanggal 14 Maret 2015.
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6

D1-D3

8

4

12

0,79

8

S1

34

23

57

3,77

9

S2

2

1

3

0,19

Jumlah

340

291

631

41,78

Tingkat pendidikan di Dusun Tapinalu sudah dibilang cukup baik, dimana dari
data yang diperoleh sebagaian besar penduduk Dusun Tapinalu sudah mencapai
25,28%, yaitu dengan jumlah penduduk di SD berjumlah 162 orang (10,73%)
bangku SLTP berjumlah 77 orang (5,10%), bangku SLTA berjumlah 71 orang
(4,70%) , D1-D3 berjumlah 12 orang (0,79%), S1 berjumlah 57 orang (3,77%),
dan S2 berjumlah 3 orang (0,19%).5
d. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Agama
Agama merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat
manusia yang percaya adanya pencipta dan Maha Kuasa. Dengan adanya
kepercayaan terhadap Allah SWT, maka suatu kebahagiaan yang mutlak dalam
kehidupan masyarakat akan di capai. Agama sangat diperlukan oleh manusia
untuk mengatur kehidupannya kearah yang lebih baik, nilai-nilai yang diajarkan
dalam agama akan diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini karena
agama yang dianut sseorang dapat mendatangkan kedamaian bagi batin dan dari
individu itu. Penduduk Dusun Tapinalu merupakn seratus persen (100%)
penduduk yang beragama Islam.
B. Hasil Penelitian
1. Hasil Wawancara
Untuk memperoleh data yang lebih mendalam dalam penelitian ini tentang
sebab-sebab perceraian yang terjadi di Dusun Tapinalu penulis menggunakan
pengamatan wawancara, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan
kesimpulan. Ada 4 pertanyaa ynag akan ditanyakan kepada 5 responden dengan
pertanyaan yang sama.
Berikut hasil wawancara dengan bapak Jamiun
5
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1.

Apa saja penyebabnya sehingga Bapak bercerai dengan istri bapak?
Menurut bapak jamiun mengemukakan sebagai berikut:
Sebernanya saya dengan iastri saya itu belum resmi bercerai, hanya saja dia
meniggalkan saya kurang lebih sudah hampir 4 tahun. Setalah kepergianya
dia tidak lagi ada kabar, entah dimana keberadaanya sehingga saya
memutuskan untuk tidak perduli lagi dengan dia, dan jika suatu saat dia
datang maka saya anggap kita sudah resmi bercerai.

2.

Selama bapak hidup bersama dengan istri bapak, apakah masing-masing dari
menjalanka perannya dalam keluarga? dan apaka pernah terjadi kekerasan
dalam rumah tangga?
Bapak jamiun menegaskan: kalau masalah peran istri saya itu orangnya rajin,
tugasnya sebagai istri dan sebagai selalu ia kerjakan dengan baik. Begitu juga
dengan saya, tugas untuk mecari nafkah kepada keluarga. Dan akalu
kekerasan ia saya pernah memukul istri saya. itu saya lakukan dalam keadaan
tidak sadar, emosi yang berlebihan dan terkadang juga hanya karena masalah
kecil.

3.

Ketikaa terjadi masalah dalam keluarga bapak, apakah ada campur tangan
pihak ketiga dalam keluarga? Misalnya orang tua dari pihak istri atau
saudara-saudara istri.
Bapak jamiun menjelaskan: kalau seperti itu tidak pernah terjadi. Kalau ada
masalah diselesaikan sama-sama dengan istri saya.6
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak jamiun dan

istrinya masing-masing menjalankan peranya dalam keluarga dan ketika mendapat
masalah mereka selesaikan dengan seksama, namun karena kekerasan yang sering
dilakukan oleh bapak jamiun terhadap istrinya, membuat istrinya pergi
meninggalkan bapak jamiun.
Hasil wawancara dengan Bapak Ismail
6
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1.

Apa penyebabnya sehingga bapak bercerai dengan istri bapak?
Bapak Ismail menjelaskan: penyebab saya menceraikan istri saya itu karena
istri saya kalau saya kasi nasihat dia tidak mau mendengarnya dan setiap kali
ada masalah dalam rumah tangga, dia tidak mau menyelesaikannya dengan
saya tapi dia justru lebih memilih menceritakanya kepada tetangga dan itu
membuat saya malu. Dan juga ketika bertengkar suara lebih besar dari pada
suara saya.

2.

Selama hidup bersama dengan istri bapak, apakah masing-masing
menjalankan perannya dalam keluarga? dan apakah pernah terjadi kekerasan
dalam rumah tangga?
Bapak Ismail menegaskan: kalau masalah peran dalam keluarga, istri saya
orangnya rajin, dia menjalankan perannya sebagai istri dan sebagai ibu, tetapi
kalau saya, kadang saya tidak mampu utnuk menjalankan tugas saya sebagai
seorang suami akibat keadaan saya yang kurang memungkinkan. Dan kalu
kekerasan dalam rumah tangga itu tidak pernah saya lakukan terhadap istri
maupun anak saya.

3.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga bapak,apakah ada campur tangan
pihak ke tiga dalam kekuarga? Misalanya orang tua dari pihak istri atau
saudara istri.
Bapak Ismail menjelaskan: kalau masalah seperti itu sering terjadi. Ketika
terjadi masalah dalam keluarga saya istri saya sering mengeluh kepada ibunya
sehingga saya yang sering untuk salahkan.7
Dari penjelasan bapak Ismail di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak

Ismail dan istrinya menjalankan perannya masing-masing dlam keluarga, namu
karena keadaan bapak ismail yang tidak memungkinkan membuatnya terbatas
untuk mencari nafkah, dan pengaruh istrinya yang tidak mau mendengarkan
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nasehat suaminya dan tidak mampu menjaga aib keluargany sendiri membuat pa
ismail lebih memilih bercerai dari pada bertahan.
Hasil wawancara dengan Ibu Indriani
1.

Apa penyebabnya sehingga ibu bercerai dengan suami ibu?
Ibu Indriani menegaskan: saya berceaai dengan suami saya karena dia tidak
menafkahi saya dengan baik. pada saat saya dalam keadaan tidak tidak sehat,
suami saya tidak pergi cari uang tetapi malah dia minta pada saya. Dari
situlah saya minta untuk bercerai dengannya.

2.

Selama hidup

bersama dengan suami

ibu, apakah masing-masing

menjalankan perannya dalam keluarga? dan apakah pernah terjadi kekerasan
dalam rumah tangga?
Ibu Indriani mengatakan: kalau suami saya tidak pernah menjalankan
tugasnya dengan baik. dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya tetapi
justru meminta uang pada saya. kalau kekerasan tidak pernah terjadi. Tegas
ibu indri suami orangnya tidak bertanggung jawab dalam menfkahi
keluarganya tetapi dia tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah
tangga.

3.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga ibu, apakah ada campur tangan pihak
ke tiga dalam kekuarga? Misalanya orang tua dari pihak suami ibu atau
saudara suami ibu.
Ibu Indriani menegaskan: masalah seperti itu pernah terjadi selama saya
bersama suami saya namun itu hanya sekali dan tidak menimbulkan masalah
baru.8
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga Ibu

Indriani tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya dan tidak ada
campur tangan dari pihak ke tiga dalam keluarganya kecuali hanya satu kali.
8
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Dengan demikian keluarga Ibu Indriani baik-baik saja, namun karena suami yang
tidak memenuhi tugasnya untuk mencari nafkah, yang bahkan serikng meminta
uang pada istri membuat Ibu Indriani memutuskan untuk meninggalkan suaminya.
Hasil wawancara dengan Ibu Ani
1.

Apa penyebabnya sehingga ibu bercerai dengan suami ibu?

Ibu Ani mengatakan: kami itu belum resmi bercerai, suami saya belum
mengelurkan kata cerai secara resmi, namun beberapa tahun kemaring dia
pergi dengan alasan ingin mencari uang. Sekarang sudah lebih tiga tahun aku
menungu suami saya, dia juga tidak pernah mengirirm uang. Sekarang kabar
yang saya dapatkan dari keluarganya suami saya, bahwa dia sudah memiliki
keluarga baru dilapandewa dan ia juga mengatakan kepada kaluarga istri
keduanya kalau dia sudah resmi bercerai dengan saya.

2.

Selama hidup

bersama dengan suami

ibu, apakah masing-masing

menjalankan perannya dalam keluarga dan apakah pernah terjadi kekerasan
dlaam rumah tangga?
Ibu Ani mengatakan: ia. Suami saya selalu mencari nafkah untuk kebutuhan
kelurga kami. Namun satu sifat yang aku kuraang suka dari suami saya adalah
suka minum minuman keras, jika sudah mabuk pulang ke rumah sering
berteriak. Kalu kekerasan dia tidak pernah memukul saya, hanya
melampiaskan lewat marah-marah.
3.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga ibu, apakah ada campur tangan pihak
ke tiga dalam keluarga? Misalanya dari pihak orang tua suami atau saudara
suami.
Ditegaskan oleh Ibu Ani: hal seperti itu tidak pernah terjadi kalau ada
masalah dalam rumah tangga saya.9
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Dari penjelasan dapat disimpulkan bawha keluarga Ibu Ani berjalan
dengan baik. Namun sifat suaminya yang kurang ia sukai adalah suka meminum
minuman keras, suka berteriak ketika sedang mabuk. Namun kekerasan tidak
pernah ia lakukan terhadap saya. Tetapi setelah kepergian suaminya dalam waktu
yang dan telah manikah lagi membuat Ibu Ani memutuskan hubungannya dengan
suaminya.
Hasil wawancara dengan Ibu Lina
1.

Apa penyebabnya sehingga ibu bercerai dengan suami ibu?
Ibu Lina mengatakan: saya bercerai denga suami saya itu karena kesalahan
saya sendiri. Saya baru sadar setelah kita berpisah. Pertama saya mau hidup
serba ada sedangkan suami saya bukan pegawai. Kedua setiap kali ada
masalah saya pergi keorang tua saya beberapa hari setelah itu kembali lagi,
mungkin karna pemikiran saya belum terlalu dewasa.

2.

Selama hidup

bersama dengan suami

ibu, apakah masing-masing

menjalankan perannya dalam keluarga dan apakaha pernah terjadi kekerasan
dalam rumah tangga??
Ibu Lina mengatakan: ia. Tapi saya kadang saya menjalankan tugas saya
sebagai ibu dan sebagai istri mungkin karena saya belum terlalu paham
tentang rumah tangga. Itu juga mungkin karena usia saya yang masi terlalu
muda untuk menikah. Kalau masalah kekerasan pernah terjadi dua kali dan
itu kesalahan saya sendiri. Pada saat itu suami saya dari kebun dan ia ingin
makan, namun karena mendengar jawaban dari saya kalu saya malas masak
membuat dia meukul saya.

3.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga ibu, apakah ada campur tangan pihak
ke tiga? Misalanya dari pihak orang tua suami atau keluarga suami.
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Ditegaskan oleh ibu Lina: ia ada. Itu dari saudara-saudara kandung suami
saya. saya berfikir itu mungkin karena mereka kurang suka dengan saya.10
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab bercerainya Ibu
Lina dengan suaminya sepenuhnya kesalahan Ibu Lina sendiri, yang mana ia
Tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Ia juga
lebih memilih hidup mewah tanpa melihat latar belakang pekerjaan suaminya
yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam keluarga.

2. Hasil Penyebaran Angket
1.

variabel x (kurang berfungsinya sistem keluarga yang mencakup

perhatian, kasih sayang, komunikasi, pembinaan dan pengarahan).
Berdasarkan hasil penyebaran angket persepsi responden terhadap
perceraian orang tua di Dusun Tapinalu yang diberikan kepada responden, maka
dapat di lihat berdasarkan tabel berikut:
Tabel 6: setelah orang tua anda bercerai anda kurang mendapatkan
perhatian dari orang tua anda.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

13

43,33

2

Setuju

12

40

3

Kurang setuju

5

16,66

4

Tidak setuju

-

-

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 orang (43,33%) yang menjawab
sangat setuju, 12 orang (40%) yang menjawab setuju, 5 orang (16,66%) yang
menjawab kurang setuju, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat
tidak setuju.
10
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Tabel 7: selama orang tua anda bercerai kebutuhan sehari-hari anda tidak
terpenuhi.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

11

36,66

2

Setuju

12

40

3

Kurang setuju

6

20

4

Tidak setuju

1

3,33

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 orang (36.66%) yang menjawab
sangat setuju, 12 orang (40%) menjawab setuju, 6 orang (20,33%) menjawab
kurang setuju, 1 orang (3,33) menjawab tidak setuju dantidak ada yang menjawab
sangat tidak setuju.
Tabel 8: selama orang tua bercerai anda kurang mendapatkan kasih sayang
dari orang tua anda
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

11

36,33

2

Setuju

14

46,66

3

Kurang setuju

4

13,33

4

Tidak setuju

1

3,33

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 orang (36,33%) yang menjawab
sangat setuju, 14 orang (46,66%) menjawab ssetuju, 4 orang (13,33%) menjawab
kurang setuju, 1 orang (3,33%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang
menjawab sangat tidak setuju
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Tabel 9: selama orang tua anda bercerai, orang tua anda kurang
berkomunikasi dengan anda
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

8

26,33

2

Setuju

16

53,33

3

Kurang setuju

6

20

4

Tidak setuju

-

-

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 orang (26,33%) yang menjawab
sangat setuju, 16 orang (53,33%) menjawab setuju, 6 orang (20%) menjawab
kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Tabel 10: selama orang tua anda bercerai anda kurang mendapatkan
pembinaan fisik.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

10

33,33

2

Setuju

10

33,33

3

Kurang setuju

7

23,33

4

Tidak setuju

3

10

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 orang (33,33%) menjawab sangat
setuju, 10 orang (33,33%) menjawab setuju, 7 orang (23,33%) menjawab kurang
setuju, 3 orang (10%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat
tidak setuju
Tabel 11: selama orang tua anda bercerai, ketika anda mendapat masalah,
orang tua anda sering membantu anda untuk menyelesikanya.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

50

1

Sangat setuju

10

33,33

2

Setuju

5

16,66

3

Kurang setuju

9

30

4

Tidak setuju

4

13,33

5

Sangat tidak setuju

2

6,66

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 orang (33,33%) menjawab sangat
setuju, 5 orang (16,66%) menjawab setuju, 9 orang (30%) menjawab kurang
setuju 4 orang (13,33%) menjawab tidak setuju, 2 orang (6,66)% menjawab
sangat tidak setuju.
Tabel 12: selama orang tua anda bercerai anda masih tetap diarahkan untuk
berbuat baik kepada orang lain.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

9

30

2

Setuju

8

26,66

3

Kurang setuju

12

40

4

Tidak setuju

1

1,33

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 9 orang (30%) menjawab sangat setuju,
8 orang (26,66%) menjawab setuju, 12 orang (40%) menjawab kurang setuju 1
orang (1,33%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak
setuju.
Tabel 13: selama orang tua bercerai anda tidak pernah mendapatkan
perhatian dan kasih sayang sama sekali.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

frekuensi
7

persentase
23,33

51

2

Setuju

8

26,66

3

Kurang setuju

6

20

4

Tidak setuju

6

20

5

Sangat tidak setuju

3

10

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 7 orang (23,33%) menjawab sangat
setuju, 8 orang (26,66%) menjawab setuju, 6 orang (20%) menjawab kurang
setuju, 6 orang (20%) menjawab tidak setuju dan 3 orang (10) menjawab sangat
tidak setuju.
Tabel 14: selama orang tua anda bercerai, kebutuhan sehari-hari anda tidak
pernah terpenuhi sama sekali.
no

Kategori jawaban

frekuensi

1

Sangat setuju

-

-

2

Setuju

4

13,33

3

Kurang setuju

19

63,33

4

Tidak setuju

4

13,33

5

Sangat tidak setuju

3

10

30

100

jumah

persentase

Berdasarkan tabel di atas tidak ada yang menjawab sangat setuju, 4 orang
(13,33%) menjawab setuju, 19 orang (63,33%) menjawab kurang setuju, 4 orang
(13,33%) menjawab tidak setuju dan 3

orang (10%) menjawab sangat tidak

setuju.
Tabel 15: selama orang tua anda bercerai, anda tidak mendapatkan
pengarahan atau motivasi untuk tetap belajar dan lanjut sekolah.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

11

36,66

2

Setuju

8

26,66

3

Kurang setuju

9

30

52

4

Tidak setuju

2

6,66

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

Berdasarka tabel di atas terdapat 11 orang (36,66%) menjawab sangat
setuju, 8 orang (26,66%) menjawab setuju, 9 orang (30)% menjawab kurang
setuju, 2 orang (6,66%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab
sangat tidak setuju
Tabel 16. Sebaran frekuensi angket penelitian tentang perceraian orang tua

no

Jawaban
SS

S

F

%

F

1

13

43,33

12

2

11

36,66

3

11

4

KS

STS

%

F

%

F

%

40

5

16,66

-

-

-

-

12

40

6

20

1

3,33

-

-

36,66

14

46,66

4

43,33

1

3,33

-

-

8

26,66

16

53,33

6

20

-

-

-

-

5

10

33,33

10

33,33

7

23,33

3

10

-

-

6

10

33,33

5

16,66

9

30

4

13,33

2

6,66

7

9

30

8

26,66

12

40

1

3,33

-

-

8

7

23,33

8

26,66

6

20

6

20

3

10

9

-

-

4

13,33

19

63,33

4

13,33

3

10

10

11

36,66

8

26,66

9

30

9

30

2

6,66\

 90

335,9

97

289,9

83

286,6

29

96,65

10

33,3

9

33,5

%

TS

F

6
X

responden

6
9,7

2,89

5
8,3

2,86

2
2,9

9,6

1

3,3

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat sebanyak 90
(335,96%) jawaban responden yang menjawab sangat setuju, 97 (289,96%)
jawaban responden yang menjawab setuju, 83 (286,65%) jawaban responden yang
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menjawab kurang setuju, 29 (96,65%) jawaban responden yang menjawab tidak
setuju dan 10 (33,32%) jawaban responden yang menjawab sangat tidak setuju.
2. variabel Y (kepribadian anak dalam kehidupan sehari-hari dengan
indikator sikap tidak sopan,sikap tidak jujur,bergaul dengan bebas,sikap kurang
disiplin dan suka membuat masalah.
Berdasarkan hasil penyebaran angket persepsi responden terhadap
pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu yang diberikan kepada
responden maka dapat di lihat berdasarkan tabel berikut:
Tabel 17: anda pernah berperilaku tidak sopan kepada orang tua anda di
sebabkan perceraian orang tua anda.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

15

50

2

Setuju

12

40

3

Kurang setuju

3

10

4

Tidak setuju

-

-

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

Jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 15 orang (50%) menjawab sangat
setuju, 12 orang (40%) menjawab setuju, 3 orang (10%) menjawab kurang setuju,
dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Tabel 18: anda pernah bersikap dan berkata kurang sopan kepada keluarga
dan masyarakat lainnya disebabkan perceraian orang tua anda.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

11

36,66

2

Setuju

13

43,33

3

Kurang setuju

6

20

4

Tidak setuju

-

-

5

Sangat tidak setuju

-

-

jumlah

frekuensi

30

persentase

100
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Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 orang (36,66%) menjawab sangat
setuju,14 orang (46,66%) menjawab setuju, 5 orang (16,66%) menjawab kurang
setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju
Tabel 19: anda pernah berkata tidak jujur (berbohong) kepada orang tua
anda disebabkan perceraian orang tua anda.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

9

30

2

Setuju

17

56,66

3

Kurang setuju

3

10

4

Tidak setuju

1

3,33

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 9 orang (30%) menjawab sangat setuju,
17 orang (56,66%) menjawab setuju, 3 orang (10%) menjawab kurang setuju, 1
orang (3,33%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak
setuju.
Tabel 20: anda pernah berkata tidak jujur kepada orang lain dan bersikap
tidak jujur terhadap barang orang lain disebabkan perceraian
orang tua anda.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

13

43,33

2

Setuju

7

23,33

3

Kurang setuju

8

26,66

4

Tidak setuju

2

6,66

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 orang (43,33%) menjawab sangat
setuju, 7 orang (23,33%) menjawab setuju, 8 orang (26,66%) menjawab kurang
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setuju, 2 orang (6,66%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab
sangat tidak setuju.
Tabel 21: anda selalu bergaul dengan bebas disebabkan perceraian orang tua
anda.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

10

33,33

2

Setuju

9

30

3

Kurang setuju

7

23,33

4

Tidak setuju

4

13,33

5

Sangat tidak setuju

-

jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 orang (33,33%) menjawab sangat
setuju, 9 orang (30%) menjawab setuju, 7 orang (23,33%) menjawab kurang
setuju 4 orang(13,33%) manjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab
sangat tidak setuju.
Tabel 22: anda pernah keluar rumah dilarut malam disebabkan perceraian
orang tua anda.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

14

46,66

2

Setuju

7

23,33

3

Kurang setuju

6

20

4

Tidak setuju

3

10

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 14 orang (6,66%) menjawab sangat
setuju, 7 rang (23,33%) menjawab setuju, 6 orang (20%) mnejawab kurang setuju,
3 orang (10%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak
setuju.
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Tabel 28: anda kurang disiplin dalam berpakaian disebabkan orang tua
anda bercerai.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

10

33,33

2

Setuju

7

23,33

3

Kurang setuju

10

33,33

4

Tidak setuju

3

10

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 orang (33,33%) menjawab sangat
setuju, 7 orang (23,33%) menjawab setuju, 10 orang (33,33%) menjawab kurang
setuju, 3 orang (10%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat
tidak setuju.
Tabel 29: anda kurang disiplin waktu disebabkan orang tua anda bercerai.
no

Kategori jawaban

frekuensi

persentase

1

Sangat setuju

13

43,33

2

Setuju

6

20

3

Kurang setuju

8

26,66

4

Tidak setuju

3

10

5

Sangat tidak setuju

-

-

jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 orang (43,33%) menjawab sangat
setuju, 6 orang (20%) menjawab setuju, 8 orang (26,66%) menjawab kurang
setuju 3 orang (10%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat
tidak setuju
Tabel 30: anda sering membuat masalah disebabkan perceraian orang tua
anda.
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no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

6

20

2

Setuju

6

20

3

Kurang setuju

13

43,33

4

Tidak setuju

5

16,66

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 6 orang (20%) menjawab sangat setuju,
6 orang (20%) menjawab setuju, 13 orang (43,33%) mnejawab kurang setuju 5
orang (16,66%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak
setuju.
Tabel 31: anda suka membuat masalah agar orang tua anda perhatian sama
anda.
no

Kategori jawaban

1

Sangat setuju

17

56,66

2

Setuju

3

10

3

Kurang setuju

8

26,66

4

Tidak setuju

2

6,66

5

Sangat tidak setuju

-

-

30

100

jumlah

frekuensi

persentase

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 orang (56,66%) menjawab sangat
setuju, 3 orang (10%) menjawab setuju, 8 orang (26,66%) mnejawab kurang
setuju 2 orang (10%) menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat
tidak setuju.
Dari distribusi penyebaran angket persepsi responden terhadap penyebab
perceraian di Dusun Tapinalu yang diberikan kepada responden maka dapat
dilihat berdasarkan tabel berikut:
Tabel 32: Sebaran frekuensi angket penelitian tentang pembentukan
kepribadian anak
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no

Jawaban

responden

S

KS

SS
F

%

TS

STS

F

%

F

%

F

%

F

%

1

15

50

12

40

3

10

-

-

-

-

2

11

36,66

13

43,33

6

20

-

-

-

-

3

9

30

17

56,66

3

10

1

3,33

-

-

4

13

43,33

7

23,33

8

26,66

2

6,66

-

-

5

10

33,33

9

30

7

23,33

4

13,33

-

-

6

14

46,66

7

23,33

6

20

3

10

-

-

7

10

33,33

7

23,33

10

33,33

3

10

-

-

8

13

43,33

6

20

8

26,66

3

10

-

-

9

6

20

6

20

13

43,33

5

16,66

-

-

10

17

56,66

3

10

8

26,66

2

6,66

-

-

87

289,9

72

239,9

17

133,3

-

-

1,7

13,3

-

-

Juml

118 393,3

ah
x

8
11,8

39,3

1,7

7

28,9

7,2

23,9

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat sebanyak 118
(393,3%) jawaban responden yang menjawab sangat setuju, 87 (289,98%)
jawaban responden yang menjawab setuju, 72 (239,97%) jawaban responden yang
menjawab kurang setuju, 17 (133,3%) jawaban responden yang menjawab tidak
setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.
3. Uji Hipotesis
Setelah

data-data

terkumpul

maka

langkah

selanjutnya

adalah

menganalisis ada tidaknya pengaruh antara dua variabel (variabel X dan variabel
Y) dengan menggunakan rumus product moment pearson.
∑
√( ∑
N

= 30

∑X

= 1150 (lihat lampiran 3)

∑Y

= 1183 (lihat lampiran 4)

(∑ )(∑ )
(∑ ) )( ∑

(∑ ) )
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∑X2

= 40321 (lihat lampiran 5)

2

= 47000 (lihat lampiran 5)

∑Y

∑X.Y = 45864 (lihat lampiran 5)
(
√*

=

) + X*

(

)
)+

) (

) X(

√(

√(

) (

)

)

=
=
= 0,44913720728
= 0,449
Dari sektor persepsi responden terhadap perceraian orang tua dalam
mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang kemudian dilakukan analisis
pengaruh antara skor persepsi responden terhadap perceraian orang tua (variabel
x) dan pembentukan kepribadian anak (variabel y) dengan rumus korelasi product
moment pearson, pengaruh kedua variabel tersebut dapat disajikan berdasarkan
tabel berikut:
Tabel 33: Hasil analisis pengaruh perceraian orang tua terhadap
penbentukan kepribadian anak dan onterprestasi terhadap tabel r.

r Hitung

variabel

r Tabel

Db

5%

1%

60

N-2
X dan y

0,449

30-2=28

0,374

0,478

Hasil analisis (lihat lampiran 5)
Berdasarkan tabel di atas menunjukan adanya pengaruh perceraian orang
tua terhadap pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu, hal ini dibuktikan
dengan hasil analisis korelasi Product moment antara variabel X dan variabel Y
yang kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf nyata 5% dan 1%,
sehingga dengan jelas terlihat bahwa nilai rhitung = 0,449, untuk membuktikan
hipotesis ditolak atau di terima maka digunakan derajat kebebasan (db) = N-2,
dengan kriteria pengujian hipotesis adalah; jika rHitung> r Tabel maka H0 ditolak, dan
jika rHitung< rTabel, maka H1 diterima. Dengan demikian rTabel 5% dengan db = 28
adalah 0,374 dan rtabel 1% dengan db = 28 adalah 0,478, sehingga 0,449 > 0,374
pada taraf 5% dan 0,449 > 0,478 pada taraf 1%. Dengan demikian peneliti
memberi kesimpulan bahwa hipoteisi alternatif (Hi) diterimah sehingga nilai r
masuk pada kategori sedang atau cukup.
Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh perceraian orang tua
terhadap pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu maka digunakan
rumus Koefisien Determinasi dengan rumus sebagai berikut:
Koefisien determinasi (KD)= r2 x 100%,
= 0,4492 x 100%,
=20.160%
Dengan demikian pengaruh perceraian orang tua terhadappembentukan
kepribadian anak di Dusun Tapinalu adalah sebesar 20,160%
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan produk moment, maka
pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak
berkategori sedang atau cukup yaitu 0,449. Dari hasil tersebut dapat
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diinterprestasikan terhadap angka indeks prestasi (nilai r) yang terdapat pada bab
III, yakni antara 0,40-0,60 dimana antara pengaruh perceraian orang tua dan
pembenetukan kepribadian anak terdapat pengaruh yang sedang atau cukup.
Olehnya itu, pengaruh percerian orang tua sangat memberikan dampak negatif
terhadap pembentukan kepribadiajn anak sebesar 20,160%. Sedangkan 79,84%
dipengaruhi oleh faktor lain.
Dengan demikian perceraian berhubungan dengan perubahan dalam diri
individu atau pembentukan kepribadian anak. Pembentukan kepribadian dalam
diri individu tidak terjadi secara spontan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu diantaranya:
1.

Faktor lingkungan
Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik maka
kepribadinnya juga tidak baik. Hal ini berdasarkan kenyataan yang terjadi di
Dusun Tapinalu. Rata-rata anak suka melakukan hal-hal yang buruk yang
tidak diinginkan oleh orang tuanya atau masyarakat setempat. Hal yang
demikian karena kurang adanya perhatian dari orang tua anak. Hal seperti
demikian tidak dihiraukan lagi oleh orang tua karena dianggap seperti hal-hal
yang kecil namun pada hakikatnya dampaknya sangatlah besar terhadap
pembentukan kepribadian anak ke depan.

2.

Faktor Pergaulan
Seorang anak yang tumbuh dengan didikan yang baik maka kepribadiannya
juga akan baik. Namun ketikan ia mulai mengenal pergaulan maka lamakelamahan kepribadiannya akan berubah sedikit-demi sedikit. Jika teman
sepergaulannya memiliki kepribadian yang baik maka kepribadiannya akan
bertambah baik pula. Namun sebaliknya jika teman sepergaulannya memiliki
kepribadian yang buruk maka kepribadiannya juga akan berubah menjadi
buruk. Hal ini juga terjadi di Dusun Tapinalu. Anak yang masih kecil tingkah
lakunya sangatlah baik. Namun ketika ia mulai mengenal pergaulan dengan
teman-temannya maka kepribadiannya mulai berubah kehal-hal yang lebih
buruk.
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3.

Faktor Kepedulian Sosial
Setiap anak yang orang tuanya bercerai memiliki kepribadian yang berbedabeda. Ada anak yang orang tunya bercerai namum kepribadiannya sangatlah
baik, namun ada juga anak yang orang tuanya bercerai kepribadiannya
sangatlah buruk. Hal ini di karenakan adanya kepedulian dari keluarga orang
tua sianak dan masyarakat lain. Di Dusun Tapinalu anak yang orang tuanya
sudah bercerai masih mendapatkan perhatian dari kelurga otang tuanya,
seperti paman, bibi, kakek, nenek dan lain-lain. Dengan demikina anak
kurang merasakan rasa kehilangan setelah kedua orang tuanya bercerai.
Dengan demikian kepribadian seorang anak akan terbentuk atau akan

mengalami perubahan dari yang baik ke yang buruk atau sebaliknya tergantung
oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan di atas. Ada anak yang orang
tuanya telah bercerai namun kepribadiannya tidak berubah. Hal ini tidak menuntut
kemungkinan besar disebabkan oleh prinsip hidunya, bahwa walaupun orang tua
telah bercerai namun perilaku atau sikap tetap harus terarah kehal-hal yang lebih
baik. Ada juga anak yang orang tuanya telah bercerai kepribaadiannya berubah
dengan sangat cepat. Hal yang demikian karena kurang adanya perhatian dari
orang tua maupun keluarga dari orang tua mereka.
Dari

penjelasan

di

atas

dapat

disimpulkan

bahwa

anak

yang

kepribadiannya berubah setelah orang tuanya bercerai disebabkan kurang adanya
perhatian dari orang tuanya dan dari keluarga orang tua anak, juga dari faktor
pergaulan dan faktor lingkungan. Sedangkan anak yang kepribadiannya tidak
berubah setelah orang tuanya bercerai dikarenakan ia masi mendapatkan perhatian
dan kasih sayang dari orang tuanya.
Itulah

beberapa

faktor

yang

dapat

mempengaruhi

pembentukan

kepribadian anak di Dusun Tapinalu. Jika ditinjau berasarkan teori-teori maka
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kerpibadian anak antara
lain:
1.

Faktor Sosial
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Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah masyarakat di sekitar individu
yang mempengaruhi individu tersebut. Yang termasuk dalam faktor ini adalah
tradisi-tradisi, adat istiadat dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam
masyarakat.11
2.

Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang dimaksud di sini adalah kebudayaan yang tumbuh
dan berkembang lebih luas lagi yang meliputi:
a. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh individu yang hidup dalam
kebudayaan itu.
b. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu yang hidup
dalam kebudayaan itu.12

3.

Faktor Biologis
Faktor ini berhubungan erat dengan keadaan jasmani, dan sering pula disebut

sebagai faktor fisiologis. Setiap individu sejak dilahirkan telah menunjukan
adanya perbedaan dalam konstitusi tubuhnya, baik dari keturunan maupun
pembawaan individu itu sendiri. Kondisi jasmani yang berbeda menyebabkan sifat
dan sikap yang berbeda-beda pula.
4.

Emosi
Emosi tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang berkepribadian

tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan
cenderung kasar, tidak mau berkerja sama dan sibuk sendiri.
5.

Keberhasilan dan kegagalan
Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri, keberhasilan
akan menunjang konsep diri itu, sedangkan kegagalan akan merusak konsep
diri itu.13

11

Baharuddin, Psikologi Pendidikan (Refleksi Teoritis Terhadap Fonemena),
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. IV: hlm.
12
Ibid., hlm.224.
13
Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Cet. VII: hlm. 14.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menyangkut sebab-sebab
perceraian dan pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian
anak di Dusun Tapinalu dapan peneliti simpulkan bahwa:
1.

Sebab-sebab perceraian yang terjadi di Dusun Tapinalu kebanyakan
disebabkan oleh kurang berfungsinya sistem dalam keluarga dalam hal ini
seperti suami yang tidak atau kurang bertanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan kelurganya dan istri yang tidak menjalankan perangya sebagai istri
dengan baik dalam keluarga. Disisi lain juga ada keluarga yang meninggalkan
pasangannya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas. Hal yang
demikian terjadi karena salah satu pihak (istri atau suami) sering malakukan
hal-hal yang tidak disukai oleh pihak yang lainya (istri atau suami).

2. Terdapat pengaruh perceraian orang tua terhadap pembentukan kepribadian
anak di Dusun Tapinalu. Hal ini dilihat dari hasil banalisis Korelasi Product
Momen antara variabel x dan variabel y dan kemudian dikonsultasikan dengan
rtabel pada taraf nyata 5% dan 1%, sehingga dengan jelas terlihat bahwa nilai
rhitung = 0,449 lebih besar dari rtabel5% = 0,374 tetapi pada rtabel 1% = 0,478
,sehingga nampak bahwa ada pengaruh perceraian orang tua terhadap
pembentukan kepribadian anak di Dusun Tapinalu.
3. Besarnya pengaruh perceraian terhadap pembentukan kepribadian anak di
Dusun Tapinalu sebesar 20,160% hasilb perhitungan tersebut melalui uji
koefisien korelasi adalah rxy= 0,449 yang diperoleh dari koefisien determinasi
(KD) = r2 x 100%. Dengan demikian pengaruh perceraian orang tua di Dusun
Tapinalu sebesar 20,160%, sedangkan 79,84% di pengaruhi oleh faktor lain.
B. Saran

Sebagai upaya untuk mencari dan memberikan yang terbaik bagi
masyarakat yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:
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1. Kepada yang sudah menikah, hendaklah ketika terjadi masalah dalam rumah
tangga haruslah di selesaikan dengan hati-hati dan mintalah pendapat dari
orang lain yang mampu dan amanah. Hal ini agar tidak menyesal di kemudian
hari dan tidak merugikan pihak anak.
2. Kepada yang sudah menikah baik ibu atau ayah sekalipun sudah hidup
berpisah hendaknya hubungan dengan anak agar tetap berjalan dengan baik,
karena hal ini juga dapat memperbaiki kepribadian anak ke hal-hal yang lebih
baik.
3. Kepada yang belum menikah, agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup
anda. Nilailah calon pasangan hidup anda dari sisi agama agar tidak menyesal
dikemudian hari.
4. Kepada para peneliti yang ingin malakukan penelitian dengan masalah yang
sama, agar melakukan penelitian dengan menganalisis atau penelitian
kualitatif agar lebih mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pembetukan kepribadian anak.
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